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P L E N Á R I O

ATA DA 001ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Altair Silva -
Ana Paula Lima - Antônio Aguiar - Cesar Valduga
- Dalmo Claro - Darci de Matos - Dirce
Heiderscheidt - Dirceu Dresch - Dóia Guglielmi -
Dr. Vicente Caropreso - Fernando Coruja -
Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Jean
Kuhlmann - João Amin - Luciane Carminatti -
Manoel Mota - Marcos Vieira - Mário Marcondes
- Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton
Hobus - Narcizo Parisotto - Natalino Lázare -
Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi -
Roberto Salum - Rodrigo Minotto - Romildo Titon
- Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

(Passa a ler.) do deputado Gelson Merisio que trata do
aumento dos investimentos destinados à
saúde, aprovado na Casa, emenda à
Constituição estadual garantindo que a cada
ano seja acrescentado um por cento, a partir
dos 12% dos investimentos da saúde para
chegar em 2019 nos 15%. No entanto,
mostra-se preocupado com a posição do gover-
nador, após um ano da aplicabilidade da norma
constitucional, de entrar com uma ação direta
de inconstitucionalidade reconhecendo de que
a lei maior é a que prevalece.

“De acordo com o que dispõe art. 30
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina, esta Presidência
comunica o número de vagas que cabe a cada
bancada ou bloco parlamentar, conforme
acordo firmado pelos líderes para a composição
das comissões permanentes nos termos do
§ 3º do mesmo artigo, abre o prazo de cinco
sessões para que cada líder proceda à
indicação dos nomes de sua representação.

Comissões com nove membros: a
comissão de Constituição e Justiça, a
comissão de Finanças e Tributação, comissão
de Ética e Decoro Parlamentar. E as bancadas
com números de vagas: PMDB - duas; PSD -
duas; PT - uma; bloco parlamentar: PP, PR e o
PSB - duas vagas; PSDB - uma vaga; conjunto
das bancadas do PCdoB, PSC e PDT - uma
vaga. Total - nove vagas.

Ressalta que o modelo atual de saúde
está falido e o próximo sucessor no governo do
estado de Santa Catarina terá um grande
desafio nas áreas de educação, segurança e
infraestrutura para encontrar soluções. Acredita
que se deva investir em práticas alternativas e
complementares na prevenção à saúde.
[Taquígrafa: Sílvia]

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Mário Marcondes
Maurício Eskudlark

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(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.

As demais comissões são com sete
membros: bancadas do PMDB - duas vagas; do
PSD - uma vaga; do PT - uma vaga; bloco parla-
mentar PP, PR e o PSB - uma vaga; do PSDB -
uma vaga; e o conjunto das bancadas do
PCdoB, PSB e PDT - uma vaga. Total - sete vagas.”

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Faz referência às eleições de 2018,
destacando que é uma oportunidade de
renovação política no estado de Santa Catarina
e no Brasil. Acrescenta que atuará exaustiva-
mente na tribuna, nas comissões e na
imprensa os grandes desafios do país,
incluindo a defesa da previdência pública,
entretanto lamenta que os trabalhadores e
trabalhadoras ainda não compreenderam os
grandes interesses econômicos e financeiros

*********
Breves Comunicações

Realizado o comunicado, a Presidência
passa ao horário destinado às Breves
Comunicações.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Antes de passar a palavra aos
eminentes deputados inscritos no horário das
Breves Comunicações, a Presidência faz um
comunicado da Mesa:

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Orador) - Faz referência ao projeto de autoria

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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nacional e internacional, grupo que está por traz
da articulação que levaram Temer à presidência

Cechinel Filho, professor e vice-reitor de pós-
graduação, extensão e cultura da Univali,
referente ao trabalho prestado na área de
educação em Santa Catarina e no Brasil.

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

Aprovado.No segundo momento, critica a
mensagem do governador Raimundo Colombo
na abertura do Parlamento, classificando o
estado catarinense de primeiro mundo,
ocultando os problemas sociais, incluindo
saúde e segurança pública presentes na vida
da população. [Taquígrafa: Elzamar}

Moção n. 0001/2018, de autoria do
deputado João Amin, manifestando aplausos ao
comandante do 21º Batalhão da Polícia Militar
tendo em vista a grande redução nas
ocorrências no norte do município de
Florianópolis durante a temporada de verão.

Menciona sua concordância, em parte,
da fala do deputado Dirceu Dresch a respeito
do estado de Santa Catarina quando o gover-
nador afirma que o estado de Santa Catarina é
perfeito e tem o maior PIB do Brasil, mas, na
verdade, o que o cidadão catarinense presencia
é outra realidade. Enfatiza que tudo de bom que
o estado alcançou foi pelo esforço do povo
trabalhador, mesmo diante da falta de infraes-
trutura. E exemplifica o caos da rodovia SC-470
no trecho de Itajaí a Navegantes e Blumenau a
Rio do Sul, bem como cita outras rodovias catari-
nenses em condições precárias, demonstrando
que o governo do estado não faz a sua parte.

Em discussão.DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -
Comenta sobre a reforma da Previdência
arquitetada pelo governo Temer, analisando os
seus nefastos efeitos na vida do trabalhador
brasileiro, em contrapartida às vergonhosas
concessões a grandes empresários e
banqueiros. Destaca que a desculpa
apresentada é de que a Previdência é
deficitária, porém a CPI do Senado Federal
aprovou relatório que contesta os dados
apresentados pelo Tribunal de Contas da União.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0002/2018, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, apelando ao
coordenador do Fórum Parlamentar Catari-
nense, ao presidente e ao superintendente
estadual do DNIT para que seja instalada a
iluminação na ponte localizada na Rodovia
BR-282, trecho que faz ligação entre os
municípios de Nova Erechim e Nova Itaberaba.

Critica a preocupação do governo em
concluir a ponte Hercílio Luz, enquanto as
passarelas das pontes Colombo Salles e Pedro
Ivo estão em condições lamentáveis.
[Taquígrafa: Sílvia]

Cita que, dentre as concessões feitas, a
MP-795/2017, reduzindo tributos de
petrolíferas estrangeiras; perdão da dívida de
multas ambientais; perdão da dívida dos
bancos Santander e Itaú, referentes a Imposto
de Renda e contribuição social sobre lucro
líquido; e a MP 783/2017, instituindo novo
Refis, que recebeu na Câmara dos Deputados
mais de 300 emendas visando contemplar
grandes empresários, entre outras.

Em discussão.Partido: PP
(Pausa)DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) -

Destaca a pauta principal do Congresso
Nacional, referindo-se à Reforma da
Previdência. Entretanto, posiciona-se contrário
aos privilegiados com aposentadoria
exorbitante e precoce em detrimento dos
trabalhadores brasileiros.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0003/2018, de autoria da

deputada Luciane Carminatti, apelando ao
coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense,
ao presidente e ao superintendente estadual do
DNIT apoio à recuperação da pavimentação
asfáltica da Rodovia BR-282, trecho que liga os
municípios de Pinhalzinho e Nova Erechim.

Fala que o governo federal registra um
déficit da Previdência de R$ 268 bilhões, que é
inverídico segundo o relatório da CPI, e
argumenta que, mesmo que ele existisse, não
configura em um quinto dos favores feitos por
Temer, perdoando dívidas e isentando
empresas estrangeiras. Alerta que os
especuladores investem forte no fim da
Previdência Social com a perspectiva de
acessarem um lucrativo mercado da previdência
privada, ressaltando que não há como deixar o
futuro da população do país nas mãos do
balcão de negócios do Congresso Nacional.

Posiciona-se favorável à avaliação da
Constituição que reza o direito adquirido,
cláusula pétrea, sem distinção do maior
servidor do Brasil que é o presidente da
República, governador, deputados e toda a área
da estrutura pública com teto superior ao do
INSS, procedimento que fere os trabalhadores
brasileiros que se dedicam à agricultura, à
indústria. [Taquígrafa: Elzamar]

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

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Suspende a sessão até o início da
Ordem do Dia.

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0001/2018 e
0002/2018, de autoria deputado João Amin;
0003/2018 e 0004/2018, de autoria do
deputado Antônio Aguiar; 0005/2018 e
0009/2018, de autoria do deputado Altair
Silva; 0006/2018 e 0021/2018, de autoria da
deputada Ana Paula Lima; 0007/2018, de
autoria da deputada Ana Paula Lima e outro(s);
0008/2018 e 0018/2018, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 0010/2018,
0011/2018, 0012/2018, 0017/2018, de
autoria da deputada Luciane Carminatti;
0013/2018, de autoria do deputado Roberto
Salum; 0014/2018, de autoria do deputado
Valdir Cobalchini; 0015/2018, de autoria do
deputado Patrício Destro; 0016/2018, de
autoria do deputado Marcos Vieira;
0019/2018, de autoria do deputado Natalino
Lázare; 0020/2018, de autoria do deputado
Neodi Saretta; e, 0022/2018, de autoria do
deputado Padre Pedro Baldissera.

Adverte que o ano eleitoral é
fundamental para que o povo cobre de seus
parlamentares um posicionamento contra a
destruição da Previdência. [Taquígrafa: Sara]

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

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Reabre a sessão e passa à Ordem do Dia.

********** Pedido de Informação n. 0001/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário de Segurança Pública
informações sobre a situação das viaturas
destinadas aos municípios de Joinville e
Florianópolis, especialmente no que diz
respeito a sua manutenção.

Partidos Políticos
Partido: PT
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Demonstra preocupação com
relação a várias medidas que serão adotadas
na Reforma da Previdência, lamentando que o
direito da aposentadoria especial para os
professores vai ser afetado em todo o país.

Em discussão.
(Pausa)

Comenta que com as novas regras os
educadores terão que trabalhar 40 anos para
poderem se aposentar, afirmando que isto é
um absurdo, já que os mesmos trabalham
muito em casa na avaliação das tarefas dos
alunos. Registra que atualmente o salário dos
trabalhadores em educação é um dos mais
baixos no Brasil, comparado com a
remuneração de outros profissionais,
mencionando que muitos se afastam por
motivo de saúde quando estão em atividade,
devido à exaustão que a profissão causa.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0002/2018,

de autoria do deputado Antônio Aguiar,
solicitando ao secretário de Estado da Saúde,
informações acerca de cirurgia de reparação do
lábio leporino em Santa Catarina.

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0001/2018 e 0002/2018, de
autoria do deputado João Amin; 0003/2018 e
0004/2018, de autoria do deputado Ismael
dos Santos; 0005/2018, de autoria do
deputado Mário Marcondes; 0006/2018, de
autoria do deputado Jean Kuhlmann e outro(s);
0007/2018, de autoria do deputado Marcos
Vieira; 0008/2018, de autoria do deputado
Padre Pedro Baldissera; 0009/2018,
0010/2018, 0011/2018 e 0012/2018, de
autoria do deputado Neodi Saretta.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Finaliza alertando os trabalhadores
brasileiros de todas as áreas, para que lutem
por suas conquistas trabalhistas, pedindo a
todos que participem no próximo dia 19, das
manifestações contra a Reforma da
Previdência, que irá acabar com a dignidade e
concentrar o capital na mão de poucos.
[Taquígrafa: Ana Maria]

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0003/2018,

de autoria da deputada Luciane Carminatti,
solicitando ao secretário da Educação
informações acerca de quais unidades
escolares tiveram a gestão transferida do Estado
para os municípios no período de 2011 a 2017.Partido: PR

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Coordenadora Carla]

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Registra a aprovação do requerimento
de sua autoria, cumprimentando o dr. Valdir

Em discussão.
(Pausa)

**********Em votação.

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Explicação Pessoal Exalta que foi uma experiência intensa e
enriquecedora, que trouxe um legado de
conhecimento sólido do funcionamento da
estrutura da saúde no estado, fazendo
referência às inúmeras virtudes e seus
problemas. Pondera que é preciso dotar a área
da saúde de mecanismos que garantam
independência no gerenciamento dos seus
recursos orçamentários previstos em lei,
salientando que há muito a ser feito.

Tece comentários em relação à situação
das pontes que ligam o continente a ilha ao exibir
fotos e faz um paralelo com o viaduto que desabou
em Brasília, e afirma que se tal fato acontecer nas
pontes serão imensos os estragos e pede que o
governo urgentemente tome providências.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -
Aborda a reforma da Previdência, discordando
das justificativas apresentadas pelo governo
federal para implementá-la. Ressalta que o
golpe foi cuidadosamente planejado e está
sendo executado em todas as suas etapas,
destacando que esta reforma é uma das suas
principais metas, exibindo Temer como garoto-
propaganda. Afirma que o relatório da CPI diz
que não há déficit, assim, além de mentir, o atual
presidente vem praticando terrorismo verbal na
mídia, alegando que se a reforma não acontecer
será grande o prejuízo para a Saúde e a Educação.

Deputado Dalmo Claro (Aparteante) -
Corrobora o pronunciamento do deputado,
acrescentando o crescimento de mato na
referida rodovia. [Taquígrafa: Sílvia]

Conclui conclamando os deputados e
deputadas a unir-se e, em um esforço coletivo
possam trabalhar para fechar as lacunas do
sistema de saúde dos catarinenses.
[Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Orador) - Faz duras críticas a respeito da
compra do prédio para a Assembleia
Legislativa, realizada em dezembro de 2017, no
valor de R$ 83 milhões.

Relembra que no governo Dilma existia
superávit, mas agora falam que o país está
quebrado, o que não impede que sejam
concedidos R$ 57,7 bilhões em isenções e
renúncia fiscal. Constata ainda, que a mídia
não divulga que o atual governo abriu mão de um
trilhão de reais em favor de empresas petrolíferas.

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO (Orador) -
Reporta-se à rodovia da Serra da Dona
Francisca, demonstrando preocupação em
relação aos acidentes e vidas ceifadas devido à
precariedade de trafegabilidade, como buracos,
falta de sinalização e a questão de iluminação,
que segundo o Deinfra a fiação é roubada
semanalmente, mesmo assim solicita medidas
para resolver essa questão. Menciona o acidente
que ocorreu com um casal de idosos que ficaram
36 horas na ribanceira a espera de socorro, pois a
área não tem serviço de celular, mas graças à
preocupação de familiares foram localizados.
Também, enfatiza o temor de ocorrência de
acidente com caminhões que transportam
produtos químicos, pois os mananciais que
abastecem Joinville nascem na Serra da Dona
Francisca, o que causaria sérios problemas para a
população joinvilense e arredores.

Historicamente, relata que em outubro
foi surpreendido com um edital de aquisição de
imóvel publicado no Diário Oficial do estado e
da Assembleia. No entanto, em momento
algum, tal assunto foi abordado na pauta das
reuniões enquanto participou da mesa diretora
durante três anos.

Indaga-se, diante de tantas denúncias e
malas de dinheiro, de como este governo ainda
tem algum apoio. Concluindo, afirma que o PT
tem como prioridade o bem-estar do
trabalhador e é contra a reforma da Previdência,
esperando que não aconteça, pois vai
prejudicar somente os assalariados, mantendo
os privilegiados. [Taquígrafa: Sara]

Indignado diante de tal situação, informa
que irá protocolar uma ação popular contra o
ex-presidente deputado Silvio Dreveck e toda
comissão para anular o contrato; dano moral
coletivo e abertura de processo de CPI na Casa
Legislativa. [Taquígrafa: Elzamar]DEPUTADO DR. VICENTE CAROPRESO

(Orador) - Demonstra alegria ao retornar a
tribuna da Casa, após um ano afastado como
secretário de estado da saúde, citando que não
fez uma gestão de gabinete, ao contrário,
conheceu cada unidade hospitalar da rede
própria, suas fortalezas e fraquezas.

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.

ATA DA 002ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Aldo Schneider - Ana Paula Lima -
Cesar Valduga - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dirce Heiderscheidt - Dr. Vicente
Caropreso - Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro -
Gelson Merisio - Jean Kuhlmann - João Amin -
José Milton Scheffer - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Milton Hobus - Narcizo Parisotto -
Natalino Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Roberto Salum -
Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Serafim
Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

Frisa que é uma festa para celebrar a
alegria, mas não pode deixar de trazer dados
sobre casos de contágio com o vírus HIV e
outras doenças durante as festividades, pois
pesquisas apontam pouca preocupação das
pessoas com o uso de preservativos. Comenta
que Florianópolis e Itajaí aparecem como
regiões com o maior número de contágio.
Também faz referência às ocorrências de casos
de assédio, que são exacerbados nesta época.

não estão conseguindo se aposentar porque
dependem de autorização do Poder Executivo,
ao contrário do que ocorre em outras carreiras.

Menciona reivindicação antiga da
categoria, que pedem para retornar à
denominação comissário de polícia, lembrando
que a compactação dos níveis, e a
nomenclatura dentro da carreira são importantes.

Finaliza renovando seu compromisso e
apoio a todos os policiais, afirmando que vai
continuar reconhecendo e lutando pelo trabalho
da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros.

Conclama a todos os brasileiros para
fazerem do Carnaval uma bela festa, de alegria,
sem exagero no consumo de bebida alcoólica,
que incentiva condutas irresponsáveis, colocando
em risco a integridade física das pessoas.

Deputado Roberto Salum (Aparteante) -
Parabeniza o deputado Maurício Eskudlark, por
sua defesa aos profissionais da área de
segurança, demonstrando otimismo, esperando
soluções por parte do governo estadual aos
pleitos dos servidores. [Taquígrafa: Ana Maria]

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Dirce Heiderscheidt Finda o discurso, cumprimentando e

parabenizando Nelson Serpa pelo trabalho que
desempenhou na Casa Civil, desejando
sucesso em uma nova etapa. [Taquígrafa: Sara]

Maurício Eskudlark
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

Partido: PRB

********** DEPUTADO ROBERTO SALUM (Orador) -
Tece comentários sobre atuação do Judiciário
quanto à aplicabilidade das leis ao comentar o
processo que culminou na prisão do deputado
federal João Rodrigues, afirmando que sempre
está ao lado dos mais fracos, declarando
solidariedade ao deputado federal. Entende que
uma pessoa apenas poderá ser presa após
recorrer a todos os recursos legais que a Lei
Maior permite, ou seja, após julgamento em
última instância. Em sua opinião, a
Constituição foi rasgada com a prisão de João
Rodrigues. [Taquígrafa: Sílvia]

Partidos Políticos
Partido: PR

********* DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Registra reunião organizada pelo
deputado Roberto Salum, com Associações dos
Policiais, debatendo assuntos referentes aos
servidores da Segurança Pública, principal-
mente os relacionados com a Polícia Civil.

Breves Comunicações
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -

Faz menção a uma das grandes festas
populares da cidade de Florianópolis, e para
todos os brasileiros, o Carnaval, que acontece
nesta época. Fala que os Festejos de Momo
fazem parte da cultura brasileira, e que, apesar
da crise, trazem grande movimentação de turistas,
gerando considerável incremento para a economia.

Faz referência as prioridades que a
categoria tem a serem definidas em defesa dos
seus direitos, mencionando que os funcionários
não estão recebendo promoção, e que muitos
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Partido: PT Darci de Matos; e 0026/2018, de autoria do
deputado Roberto Salum.

Comenta, ainda, que é favorável ao
retorno da nomenclatura comissário de polícia
para os policiais civis.

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -
Repercute a maior crise da saúde de Santa
Catarina, envolvendo usuários que aguardam
medicamentos e procedimentos, gestores e
trabalhadores que paralisam atividades por
falta de pagamento de salário ou por não haver
recursos para a manutenção de equipamentos.

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0013/2018, de autoria do
deputado Nilso Berlanda; 0014/2018, de
autoria do deputado Altair Silva; 0015/2018 e
0016/2018 de autoria do deputado João Amin;
e 0017/2018, de autoria do deputado Darci de
Matos.

Finaliza demonstrando solidariedade ao
deputado federal João Rodrigues - PSD, que foi
preso na presente data, pela Polícia Federal,
justificando que o mesmo só poderia ter sido
preso após julgamento em última instância.
[Taquígrafa: Ana Maria]Devido à situação, retoma o ano de

2016 quando o Parlamento catarinense aprovou a
PEC da Saúde, aumentando de forma escalonada
os recursos para tal setor assim distribuído: 2017,
13%; 2018, 14% e 2019, 15%, mas o governo
estadual editou uma medida provisória, incluindo
na soma desses tais 13% o fundo extra dos
hospitais filantrópicos, aprovado na Casa
Legislativa, assegurando que o referido recurso
não seria computado nos 13%, e segundo os
levantamentos iniciais divulgados, aplicou apenas
12,6%, menor percentual aplicado no ano anterior,
quando não tinha a obrigatoriedade de 13%.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Orador) - Relata viagem realizada ao oeste
catarinense na semana anterior, constatando a
precariedade das BRs 163 e 282. Demonstra
preocupação com a questão do desenvol-
vimento econômico do agronegócio da região,
pois em breve ocorrerá o escoamento dos
grãos pelas referidas rodovias e o prejuízo para
os produtores com o transporte é real, e
incluindo o preço dos combustíveis.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Sara]

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO ROBERTO SALUM (Orador) -
Cita depoimento que escutou na Rádio Regional
FM Florianópolis, na presente data, destacando
a tristeza da população sobre a falta de entorno
na BR-101, fazendo referência aos transtornos
que causa aos motoristas e moradores,
alertando inclusive sobre risco de vida de quem
circula por estas áreas.

Afirma que não é contrário à aquisição
do prédio pela Alesc, mas questiona a forma
como foi realizada e o direcionamento da
compra, sem publicidade, apenas a publicação
no Diário Oficial do estado de Santa Catarina e
no Diário da Assembleia Legislativa.

Declara que o governo do estado tem
que honrar a palavra de que a saúde é
obrigatoriedade, e reforça usar empenho
político na exigência de cumprir a emenda cons-
titucional da saúde. [Taquígrafa: Elzamar]

Menciona que vem a tempo lutando
para sanar o problema, criticando o governo federal
que assinou contrato com os espanhóis para fazer
a administração e manutenção da rodovia.
Reivindica saída e entrada só para as motocicletas
na área de circulação de maior movimento,
convocando os colegas parlamentares para marcar
uma data e fechar a BR-101 em sinal de protesto,
justificando que a Autopista Litoral Sul, até agora
não tomou atitude nenhuma para resolver esta
questão com a comunidade.

Deputado Roberto Salum (Aparteante) -
Menciona que a fala do deputado mostra a
realidade das aludidas BRs. [Taquígrafa: Sílvia]

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

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

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Presidente) - Dá início a pauta da Ordem do Dia.

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0023/2018,
0024/2018, de autoria do deputado Altair
Silva; 0025/2018, de autoria do deputado

ATA DA 003ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Altair Silva -
Ana Paula Lima - Antônio Aguiar - Cleiton
Salvaro - Dalmo Claro - Darci de Matos - Dirceu
Dresch - Dóia Guglielmi - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - José Milton Scheffer - Kennedy
Nunes - Luciane Carminatti - Manoel Mota -
Marcos Vieira - Mário Marcondes - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Narcizo Parisotto - Natalino Lázare - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Patrício Destro -
Ricardo Guidi - Roberto Salum - Romildo Titon -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

Congresso Nacional, além de manifestar
preocupação com o alto valor da
implementação do projeto.

nação, entendendo que qualquer ação contra a
vida ou a sociedade, pode causar prejuízo ou
destruir por completo uma família. Por fim,
afirma que toda violência exclui, toda a
violência mata. [Taquígrafa: Ana Maria]

Espera que o novo governador, Eduardo
Pinho Moreira, faça uma boa escolha na
direção daquela importante secretaria,
promovendo ação social de direito aos catari-
nenses e políticas de estado para que o
próximo secretário possa dar continuidade às
pendências imobiliárias.

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador) -
Reporta-se ao importante final de semana ao
mencionar inauguração de asfalto entre Moema
e Volta Grande, mais uma conclusão da
BR-477, rodovia que liga o Alto Vale do Itajaí
com o Planalto Norte, que contou com a
presença do governador e autoridades políticas.
Acredita que os 18 quilômetros que faltam para
o município de Doutor Pedrinho será uma
alternativa de caminho a Florianópolis.
[Taquígrafa: Sílvia]

Deputado Manoel Mota (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo relevante assunto,
possibilitando à população regularizar seus
imóveis, ao mesmo em que lamenta a extinção
da Cohab. [Taquígrafa: Elzamar]

PRESIDÊNCIA - Deputados: DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -
Comenta que a partir da presente data, após o
carnaval, é que o Brasil vai começar a trabalhar.

Silvio Dreveck DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Comenta, por exibição de vídeo, a
situação precária das rodovias estaduais e
federais, especificamente a BR-163, no extremo
oeste catarinense, considerando-a de alto risco
aos usuários, aos condutores da produção agrícola
e pecuária daquela região. Reitera que inúmeras
vezes manifestou-se descontentamento no Parla-
mento, entretanto sem solução.

Maurício Eskudlark
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

Parabeniza o bispo metropolitano Dom
Wilson Jönck, de Florianópolis, que lançou no
estado, o tema de 2018 da Campanha da
Fraternidade, que será Fraternidade e
Superação da Violência.

********* Destaca índice muito grande em todas
as formas violentas de mortes no Brasil,
citando a violência doméstica, a de trânsito e
contra as crianças. Reforça que no país
passam de 60 mil as pessoas que morrem de
forma trágica, por assassinatos ou homicídios,
e em Santa Catarina chega a mil por ano.

Breves Comunicações
No segundo momento, exibe a SC-161,

em Palma Sola, totalmente abandonada,
também sem condições de tráfego. Enfatiza
que é necessário o posicionamento do gover-
nador Eduardo Pinho Moreira junto à
presidência da República, ao ministério,
pleiteando recursos para sanar a referida
rodovia que transporta a riqueza no Brasil,

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Orador) - Registra o encontro ocorrido, na
presente data, com um funcionário da secre-
taria de Assistência Social, Trabalho e
Habitação, discutindo sobre a regularização
fundiária em Santa Catarina, e lamenta a
extinção da Cohab, órgão que facilitaria a
aplicabilidade da lei no estado, aprovada no

Finaliza enaltecendo a CNBB pela
divulgação de um tema tão atual e ao mesmo
tempo triste, que sem dúvida vai ajudar a
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destacando que Santa Catarina está em
primeiro lugar no PIB, na produção de frango,
porém com infraestrutura completamente precária.

decreto, especificamente nesse item, voltando
ao regime tributário sem prejuízo para nenhum
dos pequenos contribuintes de Santa Catarina.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Deputado Mário Marcondes (Aparteante)
- Reitera a manifestação do deputado sobre a
precariedade das estradas no oeste catari-
nense, havendo necessidade de recursos dos
governos para a segurança da população.
[Taquígrafa: Elzamar]

Informa, também, que na reunião da
bancada com o governador Raimundo Colombo,
reafirmou-se o compromisso com o Fundam, ato
de grande importância para o desenvolvimento dos
municípios do estado de Santa Catarina.

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

Aprovada.
Moção n. 0005/2018, de autoria do

deputado Dóia Guglielmi, aplaudindo os cabos
Tiago Anastácio Pereira e Willian Becker, lo-
tados na 3ª companhia de Bombeiros Militar de
Araranguá, pela dedicação e brava atuação no
desempenho de suas funções.

Por fim, agradece ao governador por
proporcionar à Santa Catarina o melhor lugar
para empreender e se viver. [Taquígrafa: Elzamar]

**********
Partidos Políticos

Partido: PRBPartido: PT
DEPUTADO ROBERTO SALUM (Orador) -

Agradece ao deputado João Amin, pela
cedência do horário do seu partido.

Em discussão.DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -
Faz referência a maior festa do país, o
Carnaval, que teve muitas manifestações de
protestos pelas escolas de samba nos desfiles
de diversos estados e municípios, com relação
à Reforma da Previdência e a crise política
instalada no país.

(Pausa)
Em votação.

Faz referência a projeto de sua autoria
que foi aprovado pela Casa, que dispõe que as
contas de luz e água, devem e podem ser
pagas em qualquer banco do estado,
protestando contra o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal que ainda não estão
aceitando este tipo de pagamento.

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

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0027/2018,
de autoria do deputado Silvio Dreveck;
0028/2018, de autoria do deputado Jean
Kuhlmann; 0029/2018, de autoria do deputado
Mauro de Nadal; 0030/2018, de autoria do
deputado José Milton Scheffer; 0031/2018, de
autoria da deputada Luciane Carminatti;
0032/2018, de autoria do deputado Roberto
Salum; e, 0033/2018, de autoria do
deputado Dóia Guglielmi.

Menciona que a população catarinense
está bem informada sobre a questão das
mudanças na aposentadoria, principalmente a
dos trabalhadores e dos que ganham
menos, esperando que o Congresso
Nacional, que os deputados e senadores do
estado não votem o projeto.

Pede providências a todos os colegas
parlamentares com relação à questão, alertando
que os mesmos estão apresentando obstáculos,
citando que os bancos privados recebem, e que
inclusive o posto do Banco do Brasil da Alesc, não
está aceitando este tipo de serviço.

Ressalta que a festa mais popular do
Brasil entra para a história como a mais
politizada, destacando a mensagem mais forte
como a da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti
do Rio de Janeiro, que desfilou na Sapucaí tendo o
enredo com crítica social e ao governo Temer.

Fala sobre a prisão do deputado
catarinense João Rodrigues, argumentando que
o defendeu na tribuna, justificando que a prisão
foi arbitrária, injusta e ilegal. Destaca, ainda,
que foi muito criticado na mídia catarinense,
afirmando que não tem padrinho político.
Encerra dizendo ao povo do oeste que o TSE,
Tribunal Superior Eleitoral, não tem noção
jurídica para decretar a prisão do referido
deputado. [Taquígrafa: Ana Maria]

A Presidência comunica, ainda, que será
enviada ao destinatário, conforme determina o
art. 206 do Regimento Interno, a Indicação
n.: 0020/2018, de autoria do deputado
Rodrigo Minotto.

Conclui afirmando que foi o desfile
carnavalesco mais comentado pela mídia no
mundo, em que foi retratada a situação da crise
no governo Temer, e também, que a reforma
trabalhista vai prejudicar milhares de
trabalhadores brasileiros. [Taquígrafa: Ana Maria]

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Elzamar]

**********
Explicação Pessoal

Partido: PMDBPartido: PSD DEPUTADO ROBERTO SALUM (Orador) -
Comenta que todo homem é julgado por seus
atos, ao criticar as comissões da Casa, que
muitas vezes com suas mazelas e pedido de
vistas dos deputados, seguram alguns projetos
e que os mesmos acabam se arrastando por
meses e não conseguem ser votados.

DEPUTADO MANOEL MOTA (Orador) -
Discorre sobre a trajetória de vida pública do
vice-governador, e futuro governador, Eduardo
Pinho Moreira, que assumirá o governo do
estado de Santa Catarina na próxima sexta-feira.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -
Tece comentários relacionados à readequação
do projeto arquitetônico dos 43 novos leitos do
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt,
inaugurados na quinta-feira, pelo sr. governador
Raimundo Colombo e o sr. secretário da Saúde,
Acélio Casagrande. Ao exibir vídeo, menciona
os investimentos realizados pelo governo.
Agradece à comunidade joinvilense e região,
bem como parabeniza a diretora do referido
hospital, sra. Tânia Eberhardt.

Cita a contribuição do partido para se
ter um estado de qualidade como é atualmente
ao comentar projetos que foram aprovados,
mesmo com vaias, garantindo um estado de
excelência, exemplificando o pagamento dos
salários em dia e a geração de emprego e
renda, enquanto outros da Federação, como Rio
de Janeiro, vivenciam situação financeira caótica.
Acredita que o governador Raimundo Colombo
licencia-se com tranquilidade, pois deixará o
estado saneado devido o trabalho realizado, bem
como o empenho dos parlamentares.

Faz referência ao projeto de sua autoria,
que dispõe sobre pedido para que os carros-
fortes entrem em local adequado no banco para
proteção dos seguranças e da população,
registrando que o projeto está engavetado em
alguma comissão da Alesc e demonstra sua
indignação com relação à questão. Na mesma
esteira, comenta a resistência do Banco do
Brasil e da Caixa Econômica Federal com
relação ao recebimento das contas de luz e
água, pedindo aos colegas parlamentares para
discutirem com a direção dos bancos a questão.

Deputado Dalmo Claro (Aparteante) -
Cumprimenta o deputado e salienta a importância
das obras feitas na referida unidade de saúde para
sociedade catarinense. [Taquígrafa: Sílvia]

Partido: PSD
DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Divulga que no dia 21 de dezembro de 2017, o
governador de Santa Catarina assinou o
Decreto n. 1.432, corrigindo o sistema
tributário catarinense, segundo o Conselho
Nacional de Política Fazendária, Confaz,
destacando o item que causaria prejuízo aos
pequenos empresários e ao povo catarinense,
que são as pequenas farmácias de Santa
Catarina, totalizando em torno de mais de
3.000, os pequenos comércios que trabalham
no sistema tributário do Simples.

Manifesta sua vontade de continuar
como deputado estadual para ver concluída a
rodovia da Serra da Rocinha e outras obras
importantes para a região sul do estado.

Menciona, também, a preocupante
matéria que leu sobre o pedido de redução de
impostos do empresário responsável pelo
Parque Beto Carrero World ao prefeito de
Penha, para que não precise sair do município,
mas o prefeito tem se mostrado irredutível. Em
tempo, agradece ao deputado Ismael dos
Santos pelo esclarecimento com relação ao
Parque Beto Carreto que solicita redução de
impostos para permanecer no município de Penha.

Deputado Darci de Matos (Aparteante) -
Cumprimenta e parabeniza o deputado por seu
mandato, destacando a serenidade na
transferência de governo ao elencar dois
projetos aprovados na Assembleia Legislativa:
alongamento do pagamento da dívida com a
União e a reforma da previdência estadual.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Suspende a sessão até o início da
Ordem do Dia. [Taquígrafa: Sílvia]

Sobre o referido decreto, a secretaria
da Fazenda propôs a revogação de um redutor
de 70% na base de cálculo do MVA-Substituição
Tributária e Alíquotas, item que sustentava a
atividade, e que pudesse fazer concorrência
com as grandes redes instaladas em Santa
Catarina, com regime tributário diferente.
Entretanto, são esses pequenos empreende-
dores que geram empregos no estado catari-
nense. Destaca ainda que a alteração do
regime tributário proporcionou o agradecimento
de pequenos empresários e ressalta que, na
presente tarde, o governador revogou o referido

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Faz à defesa do prefeito de
Penha, justificando que o projeto que aumenta
os impostos na cidade não é de sua autoria, e
que o mesmo está aberto a negociação.
[Taquígrafa: Ana Maria]

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

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início à Ordem
do Dia.

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.

Moção n. 0004/2018, de autoria da
deputada Dirce Heiderscheidt, manifestando
aplausos ao diretor presidente da empresa
Circulo S.A., de Gaspar, pela passagem dos 80
anos de fundação.
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ATA DA 004ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Aldo Schneider - Altair Silva -
Antônio Aguiar - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dirceu Dresch - Dóia Guglielmi - Dr.
Vicente Caropreso - Fernando Coruja - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - José Milton Scheffer - Kennedy
Nunes - Marcos Vieira - Mário Marcondes -
Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton
Hobus - Narcizo Parisotto - Natalino Lázare -
Neodi Saretta - Nilso Berlanda - Patrício Destro -
Ricardo Guidi - Roberto Salum - Romildo Titon -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini.

Daux, quanto à assinatura do referido acordo. grato, e reconhece que a sua candidatura
deve-se muito ao apoio de Pinho Moreira.Registra o aniversário do município de

São Miguel do Oeste, ocorrido na presente
data, e manifesta congratulações ao povo do
oeste catarinense.

Aponta a falta de Raio-X nos presídios
como uma grave falha, e comenta as
propagandas que não correspondem à
realidade, sobre a Deic, que deveria estar nas
ruas para acabar com as gangues que estão
vindo de outras regiões do país e se
estabelecendo aqui nos morros.

Por fim, agradece aos deputados
Rodrigo Minotto e Patrício Destro, a
oportunidade dada de se manifestar nas
comissões, e questiona o presidente da
Assembleia a ausência das reuniões semanais
de tais comissões da Casa Legislativa.
[Taquígrafa: Elzamar]

Registra que em breve deixa o Parla-
mento, mas afirma que são muitos os desafios
aos deputados, e um deles seria a equidade
dos aumentos salariais concedidos aos
Poderes, porque lhe parece que a grave crise
do Executivo não tem afetado alguns.
[Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) -
Comenta sobre uma barreira que caiu na
rodovia SC-108, no km 166, na cidade de São
João Batista no início de 2017, sendo que a
mesma está até agora interditada, registrando
que vários movimentos já foram realizados para
a recuperação, e não ocorreu nenhuma
solução. Informa que o fato está colocando em
risco a trafegabilidade da estrada e há risco de
vida para a população também, ressaltando
que diminuiu a capacidade de atuação do
estado frente às demandas da população.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Aldo Schneider
Silvio Dreveck
Mário Marcondes Partido: PT
Maurício Eskudlark DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Cumprimenta representantes da CUT e
sindicalistas que prestigiam a presente sessão.
Discorre sobre os 30 anos de fundação do PT,
elencando a história de fundação, 10 de
fevereiro de 1980, com objetivo de promover
mudanças para a classe trabalhadora, bem
como atos que ajudaram a consolidar políticas
públicas igualitárias para os cidadãos brasileiros.

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

*********
Breves Comunicações Cita, o caso das ADRs, Agências de

Desenvolvimento Regional, espalhadas por
Santa Catarina, que possuem muitos
funcionários consomem muito dinheiro,
salientando que esta estrutura está
encarecendo a vida do cidadão catarinense e
defende claramente a extinção das ADRs.

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Orador) - Reporta-se ao falecimento do sr.
Norberto Kortman, de Joinville, que foi
presidente da Fetaesc e se dedicou à
agricultura familiar no estado, prestando os
mais profundos sentimentos aos familiares em
nome do Legislativo catarinense.

Enaltece alguns projetos realizados pelo
partido em nível nacional durante o governo do
PT, como o programa Minha Casa, Minha Vida.
Considera importante a comemoração de
aniversário e parabeniza os petistas, mesmo
frente a um golpe à democracia brasileira.
[Taquígrafa: Sílvia]

Reitera a importância e a necessidade
da Reforma dos Privilégios, e a redução da
máquina pública, demonstrando preocupação
inclusive com funcionários públicos que vivem a
custa do estado com altos salários, em
detrimento de aposentados do INSS que ganham
um salário que não dá nem para os remédios.

Discorre sobre a decisão tomada pelo
secretário da Saúde, Acélio Casagrande, de
manter aberto o Hospital Santa Teresa, do
município de São Pedro de Alcântara, unidade
referência no atendimento aos portadores de
hanseníase, pois acredita que fará o diferencial
no atendimento a todos os cidadãos catarinenses.

Partido: PP
DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) - Faz

um cumprimento especial à comitiva da Colônia
Nova Itália, do município de São João Batista,
presente no Parlamento catarinense,
reivindicando apoio e reconhecimento da
primeira colônia de italianos no Brasil,
conforme dados históricos apresentados na
Câmara de Vereadores daquele município,
gerando aprovação do projeto.

Finaliza reafirmando que o Brasil precisa
urgente cortar privilégios, e ter mais celeridade
para que as administrações públicas se tornem
mais eficientes, também para os jovens no
futuro terem mais sustentabilidade. [Taquígrafa:
Ana Maria]

Menciona, ainda, a questão da prisão
do deputado federal João Rodrigues,
questionando a decisão tomada pelo STF.
[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO ROBERTO SALUM (Orador) -
Critica o Regimento Interno da Casa Legislativa
a respeito do tempo de pronunciamento dos
deputados, defendendo a ideia de que o parla-
mentar tem que discutir exaustivamente os
problemas do estado.

A respeito disso, anuncia que no dia
14 de fevereiro, protocolou na Assembleia o
projeto da comunidade Colônia Nova Itália,
reconhecendo-a como pioneira da imigração
italiana no Brasil. Fato este que, contrapõe-se
ao Congresso Nacional que aprovou a Lei n.
13.617, de 11 de janeiro de 2018, atribuindo
ao município de Santa Teresa, no Espírito
Santo, o título de pioneiro da imigração italiana
no Brasil. Considera um grande equívoco, já
que tal outorga pertence à Colônia Nova Itália,
em São João Batista.

**********
Partidos Políticos

Partido: PRB
DEPUTADO ROBERTO SALUM (Orador) -

Fala sobre sua primeira proposta de vida, que
sempre foi a área da Segurança, e sobre sua
atividade como repórter policial que começou
40 anos atrás, considerando que neste período
aprendeu muito sobre Segurança, a ponto de
sonhar com o comando desta área.

Menciona com satisfação a posse de
seu padrinho político, Eduardo Pinho Moreira,
no dia 16 de fevereiro, às 15h, e espera que
faça um bom governo. Ao mesmo tempo, critica
o legado do governador Raimundo Colombo,
referindo-se às dívidas de financiamentos e
obras não acabadas.

Comenta que a Segurança Pública tem
uma história triste, porque tirando os quatro
que eram da sua época, depois dos homens, e
a mulher, que eram de carreira, a área foi
decaindo. Acredita que o ideal para o seu
comando são profissionais do setor.

Diante do impasse, informa que
apresentou moções dirigidas ao presidente da
República; ao presidente do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, ao governador do
estado, ao Fórum Parlamentar Catarinense,
além de solicitar a revogação da lei federal,
reconhecendo o município de Santa Teresa, no
Espírito Santo, como berço pioneiro.

No momento seguinte, sugere ao
prefeito da capital e ao governador usar o
espaço do terminal Rita Maria para a instalação
da Prefeitura Municipal de Florianópolis, com
tráfego pela BR-101, sentido São José,
situação que favorecerá o trânsito da capital.

Declara que apresentou ao governador
Pinho Moreira um nome que, acredita, seria o
melhor secretário de Segurança da história, o
doutor Rubim, delegado federal, mas infeliz-
mente não foi ouvido. Entretanto, vai respeitar a
escolha do governador, desejando sucesso e
colocando-se à disposição para colaborar
naquilo que estiver ao seu alcance. Também
ressalta que uma das suas qualidades é ser

Faz menção à nota publicada no Diário
Catarinense a respeito da renovação do
contrato entre a Câmara de Vereadores e a
empresa Escrimate, denunciada pelo Ministério
Público de Santa Catarina, reiterando a
ilegalidade de tal procedimento, e espera a
manifestação contrária do vereador Rafael

Solicita apoio dos pares da Casa
Legislativa à referida causa por se tratar de
patrimônio histórico do povo catarinense que
acolheu a primeira colônia italiana, vinda do
reino de Sardenha, pertencente à Itália, iniciar o
trabalho em Santa Catarina.
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Deputado Nilso Berlanda (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo relevante tema,
acrescentando que há uma articulação a
respeito da vinda do consulado italiano para Santa
Catarina, tendo em vista que é um dos estados
mais italianos do Brasil. [Taquígrafa: Elzamar]

vistoria nas estruturas da adutora de 800m na
parte continental da Ponte Colombo Salles.

Brasil”, título este que pertence, de fato, à Colônia
Nova Itália, no município de São João Batista.

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

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

permaneçam como se encontram.**********
Ordem do Dia Aprovado. Aprovada.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER (Presi-
dente) - Neste momento, antes de adentrar a
pauta da Ordem do Dia, a Presidência realiza um
comunicado sobre a instalação das comissões.

Pedido de Informação n. 0007/2018,
de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso,
solicitando ao secretário da Saúde informações
acerca dos gastos em judicialização nos
últimos dez anos.

Moção n. 0010/2018, de autoria do
deputado Altair Silva, apelando ao presidente e
membros do Fórum Parlamentar Catarinense
para a devida correção do equívoco histórico
cometido com a sanção da Lei Federal nº
13.617/18, concedendo ao município de Santa
Teresa no estado do Espírito Santo o título de
“Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil”, título
este que pertence, de fato, à Colônia Nova
Itália, no município de São João Batista.

(Procede-se o comunicado)
“Conforme já foi lido na primeira sessão

ordinária do corrente ano, ficou estabelecido
que os partidos deveriam apresentar os
referidos nomes dos eminentes deputados e
deputadas, que farão parte das comissões
Permanentes determinado pelos partidos. Como
já havia sido estabelecido ficaria durante a
legislatura o número de deputados e a composição
das comissões dentro da proposta já acordada.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0008/2018,

de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso,
solicitando ao secretário da Administração
informações acerca da evolução salarial na
Secretaria da Saúde e qual o impacto financeiro
desses gastos comparados ao total de fontes
estaduais praticadas de 2011 a 2017.

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

permaneçam como se encontram.Agora, os partidos já fizeram a sua
parte, já indicaram a Presidência o nome dos
eminentes deputados.

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0034/2018,
de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera;
0035/2018 e 0036/2018, de autoria do
deputado Patrício Destro; 0037/2018 e
0038/2018, de autoria do deputado Milton
Hobus; 0039/2018, 0040/2018 e
0041/2018, de autoria do deputado Antônio
Aguiar; 0042/2018, 0043/2018 e
0044/2018, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 0045/2018, de autoria do deputado
João Amin; e, 0046/2018, de autoria do
deputado Roberto Salum.

(Passa a ler.)
‘Esta Presidência comunica que de

acordo com o art. 65, inciso III, alínea A do
Regimento Interno, designou os membros das
comissões Permanentes, através do Ato da
Presidência n. 0002/2018, e solicita aos srs.
deputados mais idosos, dentre o maior número de
legislaturas, que reúnam, sob suas Presidências,
cada comissão para instalação e eleição de seus
respectivos presidentes e vice-presidentes.’

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0006/2018, de autoria do

deputado Maurício Eskudlark, manifestando
aplausos ao dr. Valdir Cechinel Filho pelo
excelente trabalho prestado na área
educacional em Santa Catarina e no Brasil.

Então, a partir deste momento vamos
publicar o ato e estão autorizadas todas as
comissões, a serem instaladas, obviamente,
sendo convocada sempre pelo parlamentar
mais idoso ou com maior número de mandatos.
Com relação à instalação das comissões,
estamos comunicando a todos os partidos e
parlamentares, srs. e sras. que, a partir da
próxima segunda-feira, ou se houver alguma
comissão que quiser fazer a sua instalação na
presente data, já estão liberadas para fazer o
trabalho. O Parlamento, a partir de então, já está
autorizado a fazer a instalação das comissões.

Em discussão. Igualmente, a Presidência comunica que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0021/2018, de autoria do
deputado João Amin; 0022/2018, 0023/2018
e 0024/2018, de autoria do deputado Mário
Marcondes; 0025/2018 e 0026/2018, de
autoria do deputado Altair Silva.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0007/2018, de autoria do

deputado Altair Silva, apelando ao Presidente
da República para a devida correção do
equívoco histórico cometido com a sanção da
Lei Federal nº 13.617/18, concedendo ao
município de Santa Teresa no estado do Espírito
Santo o título de “Pioneiro da Imigração Italiana no
Brasil”, título este que pertence, de fato, à Colônia
Nova Itália, no município de São João Batista.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Neste momento, a Presidência
suspende a sessão, por até dez minutos, para
que possa usar a tribuna a sra. Ana Julia
Rodrigues, presidente da CUT em Santa
Catarina, e pronunciar-se a respeito da Reforma
da Previdência. [Taquígrafa: Ana Maria]

Convido o deputado Maurício
Eskudlark a assumir a Presidência e
proceder a Ordem do Dia.

Muito obrigado!”[Taquígrafa: Ana Maria]
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Presidente) - Dá início a pauta da Ordem do Dia.
Em discussão.
(Pausa) **********

Pedido de Informação n. 0004/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente da CASAN informações
referentes à implantação de uma nova adutora
de água para o município de Florianópolis, que
seria instalada junto ao mar entre a Ponte Pedro
Ivo Campos até o elevado Vilson Kleinubing.

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

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

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

Moção n. 0008/2018, de autoria do
deputado Altair Silva, apelando ao presidente
do Senado e da Câmara dos Deputados para a
devida correção do equívoco histórico cometido
com a sanção da Lei Federal nº 13.617/18,
concedendo ao município de Santa Teresa no
estado do Espírito Santo o título de “Pioneiro
da Imigração Italiana no Brasil”, título este que
pertence, de fato, à Colônia Nova Itália, no
município de São João Batista.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -
Comunica reunião com alguns membros do
Mercosul na presente manhã na Alesc.

Em discussão. Discorre sobre a educação ao exibir
vídeo da ampla reforma da Escola Governador
Celso Ramos, em Joinville, comentando o
legado da referida instituição na pessoa da
professora Herondina Vieira - in memoriam, que
foi uma grande guerreira; que a partir de 19 de
fevereiro atenderá 1.300 alunos em tempo
integral, mencionando que a escola leva até à
comunidade políticas públicas sociais.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0005/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente da EPAGRI e ao secretário da
Agricultura informações acerca da mortalidade
de abelhas no Estado.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Parabeniza e agradece o governador

Raimundo Colombo e o secretário de Educação
por mais uma obra relevante para Santa
Catarina. [Taquígrafa: Sílvia]

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

(Pausa) Aprovada.
Em votação. Moção n. 0009/2018, de autoria do

deputado Altair Silva, apelando ao governador
do estado para a devida correção do equívoco
histórico cometido com a sanção da Lei Federal
nº 13.617/18, concedendo ao município de
Santa Teresa no estado do Espírito Santo o
título de “Pioneiro da Imigração Italiana no

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

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0006/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente da CASAN informações acerca da
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA

Republicar os Anexos do Ato da Mesa nº 011, de 30 de janeiro de 2018

ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2017

(JAN/2017 a DEZ/2017)
LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 411.198.229,73 1,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -
<2,10%>

443.685.665,05 2,10

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) -
<2,00%>

421.501.381,79 2,00

Limite de Alerta (parágrafo único, art. 22 da LRF) -
<1,89%>

399.317.098,54 1,89

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações
de Crédito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações
de Crédito por Antecipação da Receita

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCICIO)
Valor Total 6.728.086,96 7.634.074,81

FONTE: DF

Florianópolis, 29 de janeiro de 2018.

Carlos Alberto de Lima Souza Garibaldi Antônio Ayroso
Diretor-Geral Diretor Financeiro

Vânio Cardoso Darella Thamiris Raposo Silva Litran dos Santos
Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade

(Republicado por incorreção)
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 096, de 20 de fevereiro de 2018 Art. 2º Por conta dos recursos a que se refere o artigo
anterior, ficam suplementados nas atividades abaixo discriminadas, os
seguintes elementos de despesa:

Altera o Quadro de Detalhamento de
Despesa do Orçamento da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina. 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribuições, com supedâneo nos incisos XVIII e XIX e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

01001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Atividade 01.031.0820.0131.1124
Elemento/Fonte 33.90.92 - 100 R$ 1.500.000,00RESOLVE:
Sub-total R$ 1.500.000,00Art. 1º Fica anulado a importância de R$ 11.400.000,00

(onze milhões e quatrocentos mil reais), nas atividades abaixo
discriminadas, os seguintes elementos de despesa:

Atividade 01.031.0820.0135.1128
Elemento/Fonte 33.90.40 - 100 R$ 2.000.000,00

01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO Sub-total R$  2.000.000,00
01001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO Atividade 01.031.0925.0145.1157
Atividade 01.031.0820.0131.1124 Elemento/Fonte 44.90.51 - 263 R$ 1.000.000,00
Elemento/Fonte 33.90.39 - 100 R$ 1.500.000,00 Elemento/Fonte 44.90.52 - 263 R$ 1.900.000,00
Sub-total R$ 1.500.000,00 Sub-total R$ 2.900.000,00
Atividade 01.031.0820.0135.1128 Atividade 01.126.0925.0147.1369
Elemento/Fonte 33.90.39 - 100 R$ 2.000.000,00 Elemento/Fonte 33.90.40 - 100 R$ 5.000.000,00
Sub-total R$  2.000.000,00 Sub-total R$ 5.000.000,00
Atividade 01.031.0925.0145.1157 Total R$ 11.400.000,00
Elemento/Fonte 45.90.61 - 263 R$ 2.900.000,00 Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua emissão.
Sub-total R$ 2.900.000,00 Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Atividade 01.126.0925.0147.1369 Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Elemento/Fonte 33.90.39 - 100 R$ 5.000.000,00 Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
Sub-total R$ 5.000.000,00 –––– * * * ––––
Total R$ 11.400.000,00
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

comissão, serão realizadas, as quartas feiras, às onze horas, na
sala de reuniões das comissões. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu aos senhores Deputados pela
presença e por sua condução à Presidência, encerrando a presente
reunião. E esta ata foi lavrada, e após lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente, Deputado João Amin e demais
membros e, posteriormente publicada no Diário da Assembleia
Legislativa.

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Ás nove horas, do dia vinte de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, na
sala de reunião das comissões da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina sob a Presidência do Deputado Valdir Cobalchini, com
amparo no § 1º do artigo 123 do Regimento Interno, e de acordo com o Ato
da Presidência nº 002-DL, de 20 de fevereiro de 2018, foram abertos os
trabalhos da Reunião de Instalação da Comissão de Constituição e Justiça,
referente a 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada a
presença dos senhores deputados: Darci de Matos, Dirceu Dresch, Jean
Kuhlmann, João Amin, Marcos Vieira, Mauro de Nadal e Ricardo Guidi. Em
cumprimento ao Regime Interno, o senhor Presidente abriu inscrição para os
cargos de Presidente e Vice Presidente da Comissão. Foi apresentada a
indicação do Senhor Deputado Jean Kuhlmann e do Senhor Deputado Valdir
Cobalchini. Na sequencia da votação, o Senhor Presidente declarou-os
eleitos, respectivamente, por unanimidade. Após eleição, o Senhor Deputado
Jean Kuhlmann assumiu a Presidência dos trabalhos, agradeceu aos senhor
Deputados pela condução à Presidência e abriu a palavra para livre manifes-
tação dos membros. Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente
colocou em discussão o dia e o horário que a comissão irá se reunir neste
período legislativo, conforme determina o Art. 131, § 1º do Regimento
Interno. Após votação, ficou acordado às terças-feiras, às nove horas. Na
sequencia, o Presidente convocou os membros para a Reunião
Extraordinária a ser realizada logo após o término da Reunião de Instalação
para a apreciação de matérias. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados e dos demais
presentes e encerrou a presente reunião. E para constar, eu, Robério de
Souza, Chefe da Secretaria, lavrei a presente ata, que, após, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e membros, e posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Antônio Aguiar
Deputado João Amin
Deputado Marcos Vieira
Deputada Luciane Carminatti
Deputado Valdir Cobalchini

–––– * * * ––––

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, designado pelo(a) Portaria nº 28, comunica que atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 000001/2018, obteve o seguinte resultado:

OBJETO: Elaboração de Projetos Arquitetonicos e Complementares para a
restauração do Prédio da antiga Escola Antonieta de Barros, cedido à ALESC
pelo Governo do Estado através do Termo de Cessão de Uso nº 006/2017

RESULTADO

LOTE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)

1 Projeto LAVORO CONSTRUTORA
LTDA

R$ 159.000,00

Florianópolis, 20 de fevereiro de 2018.
HELIO ESTEFANO BECKER FILHO

Deputado Valdir Cobalchini PREGOEIRO(A)
Presidente da Reunião de Instalação e Vice-Presidente eleito –––– * * * ––––
Darci de Matos

EXTRATOSDirceu Dresch
João Amin
Marcos Vieira

RERRATIFICAÇÃO EXTRATO nº 356/2017Mauro de Nadal
Diante do lapso de redação quando da publicação do EXTRATO nº
356/2017, publicado no Diário nº 7.216, página nº 19, de
20/12/2017, referente ao Contrato nº 014/2013, tendo como
Contratante a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e a
empresa Troféu Prime Indústria e Comércio de troféus Ltda.., onde se
lê: OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do Contrato 014/2013-00 para o período compreendido entre
01/01/2018 e 12/05/2018. (aquisição de medalhas, troféus, estojos
e placas comemorativas para homenagens); leia-se: OBJETO: O
presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do
Contrato 014/2013-00 para o período compreendido entre
01/01/2018 e 12/05/2018. (aquisição de medalhas, troféus, estojos
e placas comemorativas para homenagens).

Ricardo Guidi
Jean Kuhlmann

–––– * * * ––––
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às onze
horas, na sala de reuniões das comissões, nesta Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do
Deputado Antônio Aguiar, com amparo no § 1º do artigo 123 do
Regimento Interno; e, de acordo com o Ato da Presidência Nº
002-DL, de 2018, foram abertos os trabalhos da Reunião de
Instalação da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano,
referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foi registrada
a presença dos senhores Deputados: Valdir Cobalchini, João Amin,
Marcos Vieira, Antônio Aguiar e Luciane Carminatti, neste ato
representada pelo Deputado Dirceu Dresch. Em cumprimento ao
Regimento Interno, o Senhor Presidente abriu inscrição para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente da Comissão. Foi
apresentada a indicação do Deputado João Amin para o cargo de
Presidente e do Deputado Marcos Vieira para o cargo de Vice-
Presidente. O Senhor Presidente abriu a palavra para livre manifes-
tação dos membros quanto as indicações e logo após foi feita a
votação. Houve manifestação de todos os deputados membros,
que deram ênfase à colaboração mútua e ao bom desenvolvimento
das atividades da comissão, nas questões relacionadas ao
transporte. Presidente e Vice-Presidente foram declarados eleitos,
por unanimidade. Após a eleição, o Senhor Deputado João Amin,
assumiu a presidência dos trabalhos, agradecendo aos deputados
os elogios a ele dirigidos e confiança depositada, bem como, ao
Deputado Antônio Aguiar pela condução dos trabalhos de
instalação da comissão. Prosseguindo, informou que de acordo
com a unanimidade dos Deputados membros, as reuniões da

Florianópolis/SC, 20 de fevereiro de 2018.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos.

–––– * * * ––––
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: 1º Aditivo referente ao Termo de Convênio 002/2017.
PARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -
ALESC e Prefeitura Municipal de Criciúma.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Cooperação
Técnico institucional 002/2017, celebrado em 05/04/2017, pelo
período de um ano, compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018,
permanecendo as suas demais cláusulas e condições.
SIGNATÁRIOS: Deputado Silvio Dreveck - Presidente da ALESC e Clesio
Salvaro - Prefeito Municipal de Criciúma.
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2018.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para realizar
os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 002/2018. RepublicaçãoESPÉCIE: 1º Aditivo referente ao Termo de Convênio 007/2017.

PARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina-
ALESC e Prefeitura Municipal de Jaguaruna. Matr Nome do Servidor Função

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO PregoeiroOBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Cooperação
Técnico institucional 007/2017, celebrado em 01/02/2017, pelo
período de um ano, compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018,
permanecendo as suas demais cláusulas e condições.

1039 VICTOR INÁCIO KIST Pregoeiro substituto

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT
SIGNATÁRIOS: Deputado Silvio Dreveck - Presidente da ALESC e
Edenilson Montini da Costa - Prefeito Municipal de Jaguaruna.

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Equipe de apoio

2096 JOHNI LUCAS DA SILVAFlorianópolis, 19 de fevereiro de 2018.
Carlos Antonio Blosfeld 1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA
Diretor de Recursos Humanos

1015 SERGIO MACHADO FAUST–––– * * * ––––
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Carlos Alberto de Lima Souza

ESPÉCIE: 2º Aditivo referente ao Termo de Convênio 008/2017. Diretor-Geral
PARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -
ALESC e Prefeitura Municipal de Itajaí.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 251, de 20 de fevereiro de 2018

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Cooperação
Técnico institucional 008/2017, celebrado em 01/02/2017, pelo
período de um ano, compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018,
permanecendo as suas demais cláusulas e condições.

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,

SIGNATÁRIOS: Deputado Silvio Dreveck - Presidente da ALESC e VoInei
José Morastoni - Prefeito Municipal de Itajaí.

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

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2018.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para

realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 005/2018.–––– * * * ––––
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO

Matr Nome do Servidor FunçãoESPÉCIE: 1º Aditivo referente ao Termo de Convênio 011/2017.
PARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -
ALESC e Prefeitura Municipal de Águas Mornas.

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT Pregoeiro substitutoOBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Cooperação
Técnico institucional 011/2017, celebrado em 01/03/2017, pelo
período de um ano, compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018,
permanecendo as suas demais cláusulas e condições.

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Equipe de apoio

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCÃO VIANNASIGNATÁRIOS: Deputado Silvio Dreveck - Presidente da ALESC e Omero
Prim - Prefeito Municipal de Águas Mornas. 1039 VICTOR INACIO KIST
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2018.

Carlos Alberto de Lima SouzaCarlos Antonio Blosfeld
Diretor-GeralDiretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––––––– * * * ––––
PORTARIA Nº 252, de 20 de fevereiro de 2018EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
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.

ESPÉCIE: 1º Aditivo referente ao Termo de Convênio 012/2017.
PARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -
ALESC e Prefeitura Municipal de Imaruí.
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Cooperação
Técnico institucional 012/2017, celebrado em 01/02/2017, pelo
período de um ano, compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018,
permanecendo as suas demais cláusulas e condições.

RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora LISE HELENA VAUCHER

PAIM, matrícula nº 7180, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria
técnica-consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular,
CLEIA MARIA BRAGANHOLO, que se encontra em fruição de licença-
prêmio por quarenta e cinco dias, a contar de 15 de fevereiro de 2018
(MD - Consultoria Legislativa).

SIGNATÁRIOS: Deputado Silvio Dreveck - Presidente da ALESC e Rui
José Candemil Júnior - Prefeito Municipal de Imaruí.
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2018.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO 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.

ESPÉCIE: 1º Aditivo referente ao Termo de Convênio 016/2017.
PARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -
ALESC e Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo. Carlos Alberto de Lima Souza
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio de Cooperação
Técnico institucional 016/2017, celebrado em 26/06/2017, pelo
período de um ano, compreendido entre 01/01/2018 a 31/12/2018,
permanecendo as suas demais cláusulas e condições.

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 253, de 20 de fevereiro de 2018
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,

SIGNATÁRIOS: Deputado Silvio Dreveck - Presidente da ALESC e
Nivaldo de Sousa - Prefeito Municipal de Capivari de Baixo.
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2018.
Carlos Antonio Blosfeld RESOLVE:
Diretor de Recursos Humanos RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome do

servidor JULIANO GIASSI GOULART, matrícula nº 5425, nomeado pela
Portaria nº 197, de 09/02/2018, fazendo constar como sendo
JULIANO GIASSI GOULARTI.

–––– * * * ––––

PORTARIAS
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-GeralPORTARIA Nº 250, de 20 de fevereiro de 2018

–––– * * * ––––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,

PORTARIA Nº 254, de 20 de fevereiro de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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RESOLVE: PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados exercem
Atividade Administrativa Interna, a contar de 16 de fevereiro de 2018.RETIFICAR os vínculos de pertinência dos servidores

abaixo relacionados, ocupantes de cargos de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB, que passam do gabinete do Deputado Altair Silva para o gabinete
do Deputado Valmir Francisco Comin, a contar de 16 de fevereiro de 2018.

Gab Dep Valmir Francisco Comin

Matrícula Nome do Servidor

8177 ALEXANDRE FAVERO
Matrícula Nome Nível

9088 CARLOS LAZZARETTI
4054 ALESSANDRO TRAMONTIN PL/GAB-88 5482 EUCLIDES MANGONI
8442 ALEXANDRE BRAGGIO PL/GAB-63 7117 JULIANA APARECIDA VARELLA DOS SANTOS
8177 ALEXANDRE FAVERO PL/GAB-42 Carlos Antonio Blosfeld
3282 ANDERSON MACAGNIN PL/GAB-91 Diretor de Recursos Humanos
9088 CARLOS LAZZARETTI PL/GAB-100 –––– * * * ––––

PORTARIA Nº 258, de 20 de fevereiro de 20188281 CESAR AUGUSTO FORTTI ALLEBRANDT PL/GAB-48
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,

8625 EDUARDO ESMERALDINO RIGOTTI PL/GAB-67
5482 EUCLIDES MANGONI PL/GAB-78
6040 JOAO BATISTA RODRIGUES PL/GAB-47
7117 JULIANA APARECIDA VARELLA DOS SANTOS PL/GAB-46
7378 KELLY DALLA LANA PL/GAB-69
8318 LIZIANE DE SOUZA MARIANO SCHELP PL/GAB-10 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.

8683 LUIZ HENRIQUE EUZEBIO FERNANDES PL/GAB-44
7025 LUIZ HENRIQUE LUCIANO DOMINGOS PL/GAB-44
6999 MARIA ANGELA CANARIN POLLA PL/GAB-90
6913 MARIA ODETE DANIEL COLODEL PL/GAB-72
8438 MARIO JOSÉ SOARES PL/GAB-63
8425 MOACIR LAZAROTTO PL/GAB-63 PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados exercem

Atividade Parlamentar Externa, a contar de 16 de fevereiro de 2018.5242 ROSELI EUCLIDES COSTA BISONE PL/GAB-49
Gab Dep Valmir Francisco Comin7950 ROSIANE VIEIRA PL/GAB-01

Matrícula Nome do Servidor Cidade7288 ZULMAR SOUZA HABITZREUTER PL/GAB-28
Carlos Antonio Blosfeld

4054 ALESSANDRO TRAMONTIN PALHOÇADiretor de Recursos Humanos
8442 ALEXANDRE BRAGGIO CAÇADOR–––– * * * ––––
3282 ANDERSON MACAGNIN CRICIÚMAPORTARIA Nº 255, de 20 de fevereiro de 2018
8281 CESAR AUGUSTO FORTTI ALLEBRANDT QUILOMBOO 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,

8625 EDUARDO ESMERALDINO RIGOTTI TUBARÃO
6040 JOAO BATISTA RODRIGUES IÇARA
7378 KELLY DALLA LANA CRICIÚMA
8318 LIZIANE DE SOUZA MARIANO SCHELP CRICIÚMA
8683 LUIZ HENRIQUE EUZEBIO FERNANDES CRICIÚMARESOLVE:
7025 LUIZ HENRIQUE LUCIANO DOMINGOS CRICIÚMARETIFICAR o vínculo de pertinência da Função

Gratificada, código PL/FG-4, para o qual foi designado o servidor
VALDEMAR LORENZETTI, matrícula nº 9176, do gabinete do Deputado
Altair Silva para o gabinete do Deputado Valmir Francisco Comin, a
contar de 16 de fevereiro de 2018.

6999 MARIA ANGELA CANARIN POLLA SÃO JOSÉ
6913 MARIA ODETE DANIEL COLODEL TIMBÉ DO SUL
8438 MARIO JOSÉ SOARES SÃO JOÃO BATISTA
8425 MOACIR LAZAROTTO SANTA HELENA

Carlos Antonio Blosfeld 5242 ROSELI EUCLIDES COSTA BISONE JOINVILLE
Diretor de Recursos Humanos 7950 ROSIANE VIEIRA JAGUARUNA

–––– * * * ––––
7288 ZULMAR SOUZA HABITZREUTER ITAPEMAPORTARIA Nº 256, de 20 de fevereiro de 2018

Carlos Antonio BlosfeldO 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,

Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 259, de 20 de fevereiro de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE:
RETIFICAR os vínculos de pertinência relativos à

lotação dos servidores abaixo relacionados, que passam do gabinete
do Deputado Altair Silva para o gabinete do Deputado Valmir Francisco
Comin, a contar de 16 de fevereiro de 2018. RESOLVE:

Matrícula Nome do Servidor LOTAR a servidora CAROLINE CRISTINA CARDOSO
RAMOS, matrícula nº 7175, na DL - Coordenadoria de Expediente, a
contar de 19 de fevereiro de 2018.1601 ROMEU FRANZONI JUNIOR

9176 VALDEMAR LORENZETTI Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * ––––

–––– * * * –––– PORTARIA Nº 260, de 20 de fevereiro de 2018
PORTARIA Nº 257, de 20 de fevereiro de 2018 O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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.

LOTAR a servidora ROSVITE INEZ MACHRY, matrícula nº
1481, na CGP - Escola do Legislativo, a contar de 19 de fevereiro de 2018.
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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