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P L E N Á R I O

ATA DA 027ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -
Carlos Chiodini - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro
- Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu
Dresch - Dr. Vicente Caropreso - Fernando
Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson Merisio - Ismael
dos Santos - Jean Kuhlmann - José Milton
Scheffer - Kennedy Nunes - Leonel Pavan -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Marcos Vieira - Mário Marcondes - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Moacir Sopelsa - Natalino Lázare - Neodi
Saretta - Padre Pedro Baldissera - Patrício
Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto -
Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck -
Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

********* Apela à comissão de Constituição e

Justiça para que esses projetos sejam

analisados com celeridade, afim de que

possam ser discutidos e analisados em

Plenário por todos os parlamentares.

[Taquígrafa: Sara]

Breves Comunicações

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Comenta sobre a beleza da sessão

especial que aconteceu na noite anterior, em

Comemoração ao Dia Estadual das Filhas de

Jó, ressaltando a importância da Ordem, que

baseia-se nos ensinamentos bíblicos sobre a

paciência perante os desafios e provações.

DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -

Tece comentários sobre o percentual elevado

de impostos que o Brasil arrecada e que é

injusto na divisão dos tributos. Comenta que se

a redistribuição fosse proporcional para os

municípios e estados, a população seria mais

favorecida com os programas sociais. Cita que

o IPI e o imposto de renda, são os dois maiores

impostos federais, destacando que é preciso

uma reforma tributária mais equilibrada, para

corrigir distorções.

Registra que estão tramitando na Casa
três projetos de lei, e comenta sobre aquele
que revoga a concessão de Título de Cidadão
Honorário do Estado de Santa Catarina ao ex-
presidente Lula, lamentando que não tenha
sido votado. Propõe que seja apresentada
emenda ao projeto de concessão de título,
constando que aqueles que desonrarem as
suas premissas podem perdê-lo. Em
continuidade, fala sobre o projeto que propõe a
possibilidade de desconto no IPVA aos
motoristas que não cometeram infração de
trânsito; e ainda outro estabelecendo que, para
prestar concurso para delegado, o participante
deva ter em seu currículo três anos de atividade
jurídica ou como policial.

PRESIDÊNCIA - Deputados:

Silvio Dreveck
Finaliza informando o percentual de

arrecadação de alguns estados, criticando que o

que recebem de retorno do governo federal é

pouco e injusto, para ser aplicado em educação,

segurança pública e saúde. [Taquígrafa: Ana Maria]

Kennedy Nunes

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.
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -

Saúda os servidores da Defensoria Pública, que

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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mais uma vez se fazem presentes nas galerias

da Casa, na busca incansável de direitos e na

certeza da derrubada do veto.

Repercute dados comemorados pelo

governador Eduardo Pinho Moreira, em

pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo,

de que Santa Catarina arrecadou R$ 10,1

bilhão com o turismo na temporada. Com vistas

ao incremento desta receita, fala dos estudos

realizados na secretaria sobre a possibilidade

de investimento no projeto do Geoparque, em

Praia Grande, na região sul do estado, que será

uma alternativa a oferecer ao turista, principal-

mente o estrangeiro, fazendo com que o estado

possa evoluir neste importante setor, que é um

grande gerador de empregos.

A Presidência consulta os srs. líderes

para inversão da votação.

(As lideranças aquiescem.)
Reporta-se à reivindicação da população

dos municípios de Capinzal e Piratuba, no que

tange à precariedade da SC-150, que se

encontra, cheia de buracos, rachaduras, falta

de conservação e manutenção dos

acostamentos e refúgios.

Esta Presidência comunica que defere

os Requerimentos n.s: 0266/2018, de autoria

do deputado Neodi Saretta; 0267/2018, de

autoria do deputado Leonel Pavan;

0268/2018, 0269/2018 e 0270/2018, de

autoria do deputado Antonio Aguiar;

0271/2018, de autoria do deputado Cleiton

Salvaro; 0272/2018, de autoria do deputado

Dr. Vicente Caropreso; e, 0273/2018, de

autoria do deputado Natalino Lázare.

Comenta por meio de imagens que

circulam nas redes sociais da necessidade de

obras como de contensão, para evitar

desmoronamento de barranco, abrir valas e as

concretar para servir de escoamento das águas

da chuva, entre outros. Enseja que é

fundamental a revitalização da pavimentação

asfáltica a fim de desenvolver ainda mais a

região. [Taquígrafa: Sílvia]

Fala, ainda, que o representante da

Unesco, em palestra, afirmou a possibilidade

do reconhecimento como Geoparque, que seria

o segundo do Brasil. Ressalta a importância da

secretaria de Turismo para a continuidade

desses estudos e consequente efetivação do

geoparque, enaltecendo e agradecendo o

trabalho dos seus técnicos. [Taquígrafa: Sara]

Comunica, outrossim, que serão

enviadas aos destinatários, conforme

determina o art. 206 do Regimento Interno, as

Indicações n.s: 0185/2018 e 0186/2018, de

autoria do deputado Neodi Saretta;

0187/2018, 0188/2018 e 0189/2018, de

autoria do deputado Leonel Pavan; 0190/2018,

de autoria do deputado Antônio Aguiar;

0191/2018, de autoria do deputado Dr. Vicente

Caropreso; 0192/2018, 0193/2018, 0194/2018

e 0195/2018, de autoria do deputado Mário

Marcondes; e, 0196/2018 e 0197/2018, de

autoria do deputado Dirceu Dresch.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Saúda os servidores da Defensoria Pública,

manifestando seu apoio, e espera que, na

presente data, o Parlamento defina a situação

funcional dos respectivos funcionários.

Partido: PT

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI

(Oradora) - Cumprimenta todos os servidores da

Defensoria Pública presentes no Plenário.
Manifesta contentamento pela

aprovação, na semana anterior, de seu projeto

sobre o fornecimento de alimentação escolar

agroecológica nas escolas, favorecendo a

prevenção de doenças às crianças catari-

nenses. Referencia sua visita no interior de

Chapecó e externa a alegria de uma família

produzir um alimento orgânico, diferenciado e

de qualidade, promovendo o bem-estar e saúde

à população, posto que o país adota maciçamente

agrotóxicos na produção de alimentos.

Faz considerações sobre fatos ocorridos

no Brasil a partir de três de abril, terça-feira,

véspera do julgamento do ex-presidente Lula

pelo STF. Critica a fala do general Vilas Boas,

que declarou em rede social: Asseguro a nação

que o Exército Brasileiro julga compartilhar o

anseio de todos os cidadãos de bem, no

repúdio a impunidade de respeito à

Constituição, a paz social e a democracia, e

que se mantém atento as suas missões

institucionais. Menciona que o objetivo do

comandante foi pressionar o Superior Tribunal

Federal, e que o seu depoimento foi

extremamente grave para o estado

democrático. Registra que no dia seguinte a

Suprema Corte negou o Habeas Corpus, e que

após foi autorizada a prisão do ex-presidente.

Pedido de Informação n. 0047/2018,

de autoria da deputada Ana Paula Lima,

solicitando ao secretário da Saúde informações

referentes ao contrato realizado com o hospital

e Maternidade Oásis, no município de Timbó,

para a realização de cirurgias de reversão dos

pacientes customizados.

Em discussão.
Agradece aos deputados a aprovação

do referido projeto, e enfatiza que irá cobrar do

governo do estado, da secretaria da Agricultura

e da Epagri a promoção de políticas públicas ao

segmento de alimentação saudável,

possibilitando aumento de 100% na sua produção.

(Pausa)

Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovado.

Pedido de Informação n. 0048/2018,

de autoria do deputado Antônio Aguiar,

solicitando ao secretário da Saúde informações

sobre a última atualização referente ao número

de casos com diagnóstico de hanseníase.

Reporta-se à atual e lamentável situação

política do Brasil, e comenta que acompanhou

todo o processo em São Paulo da lamentável,

injusta e criminosa prisão do grande líder da

história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sem

ter cometido crime algum, impedindo-o de

participar da eleição de 2018, e acrescenta que

jamais seus partidários permitirão tal injustiça,

visto que não existem provas que o incriminam.

Cita e chama atenção para o destaque

dos votos do ministro Marco Aurélio Mello, do

ministro Ricardo Levandowski, de organizações,

juristas e especialistas em direito penal, que

vieram a público para repudiar as contradições

do julgamento, todos a favor do Habeas Corpus.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação.
Conclui lamentando o resultado do

julgamento e a prisão de Lula, afirmando que

os juízes se deixaram levar pela opinião

pública, que está triste, por ver ações

individuais e que a Constituição não está sendo

respeitada. Ressalta que vai continuar a lutar pelos

direitos do povo brasileiro. [Taquígrafa: Ana Maria]

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Finaliza clamando um Judiciário que

cumpra a Constituição e respeite a chamada

presunção de inocência. [Taquígrafa: Elzamar]
Aprovado.

Pedido de Informação n. 0049/2018,

de autoria do deputado Fernando Coruja,

solicitando ao secretário de estado da

Infraestrutura, informações acerca da ordem de

serviço entregue em novembro de 2016 à

empresa Plana Terra, de Chapecó, para

pavimentação asfáltica da Rodovia SC-390, no

trecho de 25 quilômetros entre os municípios

de Anita Garibaldi e Celso Ramos.

**********
Partidos Políticos

Partido: PSDB
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-

dente) - Suspende a sessão até o início da

Ordem do Dia. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -

Faz uma breve prestação de contas do período

em que esteve à frente da secretaria de

Turismo de Santa Catarina, falando sobre o

trabalho de capacitação para a área do turismo,

promovendo oito eventos no estado e formando

em torno de 10.600 pessoas aptas a

atuarem neste segmento.

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

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Reabre a sessão e passa à Ordem

do Dia.

Em discussão.

(Pausa)

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Em votação. senhor Angelo Spricigo do município de

Concórdia pela passagem dos 103 anos de

nascimento.

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela deliberação do veto em
Plenário.

Os srs. deputados que o aprovam

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

deputados: Kennedy Nunes, Luciane Carminatti,
Dirceu Dresch, Valdir Cobalchini, Darci de Matos,
Neodi Saretta, Ana Paula Lima, Cesar Valduga,
Fernando Coruja, José Milton Scheffer e Serafim
Venzon.

(Pausa)Pedido de Informação n. 0050/2018,

de autoria do deputado Fernando Coruja,

solicitando ao secretário de estado da

Infraestrutura, informações acerca da ordem de

serviço entregue em agosto de 2016 aos repre-

sentantes do Consórcio SBS-Dalba, para

reconstrução da Rodovia SC-114, no trecho de

36 quilômetros entre o município de Otacílio

Costa e a BR-282.

Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.

Aprovada.

Moção n. 0076/2018, de autoria do

deputado Mário Marcondes, cumprimentando o

senhor Luiz Fernando Brinhosa, pelos 50 anos

de serviços prestados pela Autoescola Brinhosa.

Em votação.

Os srs. deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” rejeitam-no.

Em discussão.
Em discussão. (Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)(Pausa)
(Pausa)

Em votação. DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

DEPUTADA ANA PAULA LIMA não

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR não

DEPUTADO CARLOS CHIODINI

DEPUTADO CESAR VALDUGA não

DEPUTADO CLEITON SALVARO não

DEPUTADO DARCI DE MATOS não

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

DEPUTADO DIRCEU DRESCH não

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não

DEPUTADO FERNANDO CORUJA não

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não

DEPUTADO GELSON MERISIO

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não

DEPUTADO JEAN KUHLMANN não

DEPUTADO JOÃO AMIN

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não

DEPUTADO KENNEDY NUNES não

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA não

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

DEPUTADO MAURO DE NADAL

DEPUTADO MILTON HOBUS não

DEPUTADO MOACIR SOPELSA

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE não

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO não

DEPUTADO RICARDO GUIDI não

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não

DEPUTADO ROMILDO TITON

DEPUTADO SERAFIM VENZON não

DEPUTADO SILVIO DREVECK não

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim

DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.

Aprovada.
Pedido de Informação n. 0051/2018,

de autoria do deputado Fernando Coruja,

solicitando ao secretário da Infraestrutura

informações referentes à revitalização da

Rodovia SC-114, trecho de 24 km entre os

municípios de Painel e a BR-282.

Moção n. 0077/2018, de autoria do

deputado Moacir Sopelsa, solicitando ao gover-

nador do estado e ao secretário de estado da

Saúde, a obtenção do credenciamento no SUS

como centro de referência em alta complexidade

cardiovascular, para o centro de hemodinâmica do

Hospital São Francisco do município de Concórdia.Em discussão.

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

permaneçam como se encontram.
Em votação.

Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.

Pedido de Informação n. 0052/2018,

de autoria da deputada Luciane Carminatti,

solicitando ao secretário de estado da

Educação, informações acerca da implantação

do curso de Licenciatura em Dança no Centro

de Artes, da Udesc.

Aprovada.

Requerimento n. 0274/2018, de

autoria do deputado Ricardo Guidi, solicitando

ao presidente do Deinfra informações sobre a

existência de estudo ou projeto que trata de

melhorias na Rodovia SC-435, e viabilização

para a implantação de ciclovia interligando os

municípios de Armazém, Gravatal e São Martinho.

Em discussão.

(Pausa)

Em votação. Em discussão.

Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
(Pausa)

Em votação.
Aprovado. Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Moção n. 0074/2018, de autoria da

deputada Ana Paula Lima, manifestando ao

governador do estado, à ministra presidente do

STF e ao ministro do STF Luis Fux,

contrariedade a ADI n. 5.897, contra a Emenda

Constitucional Estadual n. 072/2016, que

versa sobre percentuais mínimos da arreca-

dação de impostos a serem investidos em

ações e serviços públicos de saúde no Estado.

Aprovado.

A Presidência solicita à assessoria que

proceda a chamada dos srs. deputados para

verificação de quórum para votação da

Mensagem de Veto n. 1.221/0218.

(Procede-se a chamada dos srs.

deputados para verificação de quórum.)

(Pausa) Votaram 26 srs. deputados.Em discussão.
Há quórum para deliberação. Temos um voto “sim”, 25 votos

“não” e nenhuma abstenção.
(Pausa)

Discussão e votação em turno único

Mensagem de Veto n. 1.221/2018, que dispõe

sobre veto parcial ao PLC n. 0031/17, de

autoria da Defensoria Pública, que institui o

Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos

servidores da Defensoria Pública do Estado de

Santa Catarina e adota outras providências.

Em votação.
Está rejeitado o veto.Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. [Taquígrafa: Sílvia]

Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 01201/2018, que

dispõe sobre o veto total ao PL n. 0470/15, de

Aprovada.

Moção n. 0075/2018, de autoria do

deputado Neodi Saretta, cumprimentando o
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autoria do deputado Cesar Valduga, que dispõe

sobre a eliminação de barreiras tecnológicas

nos serviços prestados por equipamentos de

autoatendimento.

dispõe sobre o veto total ao PL/0382/16, de

autoria do deputado João Amin, que cria a

Política Estadual “Nova Chance”, dispondo

sobre a obrigatoriedade da reserva das vagas

para admissão de apenados, bem como de

egressos do sistema penitenciário nas

contratações de obras e serviços pelo Estado

de Santa Catarina, e adota outras providências.

autoria da deputada Ana Paula Lima, que

declara integrante do Patrimônio Cultural

Imaterial do Estado de Santa Catarina a bebida

“Consertada”.

Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto

em Plenário.

Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto

em Plenário.

Em discussão. A Presidência, sr. deputado Silvio

Dreveck, com a aquiescência dos líderes de

bancada, retira a matéria de pauta.

Conta com parecer da Comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto

em Plenário.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Cesar Valduga e Darci de Matos.

Finda a pauta da Ordem do Dia.Em votação.
Em discussão. Neste momento, a Presidência

suspende a sessão para que possa usar a

tribuna o sr. prefeito de Imbituba, Rosenvaldo

da Silva Júnior, para divulgar o 19º Festival

Nacional do Camarão, que acontecerá nos dias

19 a 22 de abril, no Parque Municipal de

Eventos. [Taquígrafa: Elzamar]

Os srs. deputados que votarem “sim”

mantêm o veto e os que votarem “não”

rejeitam-no.

Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Valdir Cobalchini; José Milton

Scheffer; Darci de Matos.
(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.) A Presidência, tendo em vista a

ausência do autor, deputado João Amin, retira

de pauta a matéria, salientando que nas

próximas situações as decisões serão dos

líderes de bancada.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

DEPUTADA ANA PAULA LIMA não

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR não

DEPUTADO CARLOS CHIODINI

DEPUTADO CESAR VALDUGA não

DEPUTADO CLEITON SALVARO não

DEPUTADO DARCI DE MATOS não

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT

DEPUTADO DIRCEU DRESCH não

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO não

DEPUTADO FERNANDO CORUJA não

DEPUTADO GABRIEL RIBEIRO não

DEPUTADO GELSON MERISIO

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS não

DEPUTADO JEAN KUHLMANN não

DEPUTADO JOÃO AMIN

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER não

DEPUTADO KENNEDY NUNES não

DEPUTADO LEONEL PAVAN

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não

DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO

DEPUTADO MARCOS VIEIRA

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES não

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

DEPUTADO MAURO DE NADAL não

DEPUTADO MILTON HOBUS não

DEPUTADO MOACIR SOPELSA

DEPUTADO NARCIZO PARISOTTO

DEPUTADO NATALINO LÁZARE não

DEPUTADO NEODI SARETTA não

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO não

DEPUTADO RICARDO GUIDI

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO não

DEPUTADO ROMILDO TITON

DEPUTADO SERAFIM VENZON

DEPUTADO SILVIO DREVECK

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI não

DEPUTADO VALMIR COMIN não

Está encerrada a votação.

**********
Explicação Pessoal

Discussão e votação em turno único

Mensagem de Veto n. 01214/2018, que

dispõe sobre veto parcial ao PL/0487/15, de

autoria do Deputado Darci de Matos, que

institui a política de gestão de pássaros nativos

da fauna brasileira e exótica no âmbito do

Estado de Santa Catarina e estabelece outras

providências.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-

dente) - Reabre a sessão e passa ao horário

destinado à Explicação Pessoal.

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -

Lamenta a injusta prisão do ex-presidente, por

motivos políticos, alegando que é visível o desejo

de afastá-lo da disputa eleitoral. Declara que na

história do país e na memória de todos ficará

registrada a imagem de Lula sendo carregado nos

braços do povo, como prova do apreço por essa

pessoa que sempre trabalhou pelos mais pobres.

Exibe a foto que circulou na imprensa, de autoria

do jovem Francisco Proner, do ex-presidente

momentos antes da sua apresentação à Polícia

Federal.

Conta com parecer da comissão de

Constituição e Justiça pela deliberação do veto

em Plenário

Em discussão.

(Pausa)

A Presidência, primeiramente

encaminha à votação o requerimento de

destaque, de autoria do sr. deputado Darci de

Matos e outros que o subscrevem, com amparo

no art. 213 inciso 9º, combinado com o art.

229 e art. 305 do Regimento Interno, requerem

a votação em separado dos artigos 2º item 8º,

35, 39, 40 § 1º, 41 e 44 da Mensagem de

Veto n. 1214/2018, veto parcial ao

PL/0487/15, de autoria do Deputado Darci de

Matos, que institui a política de gestão de

pássaros nativos da fauna brasileira e exótica

no âmbito do Estado de Santa Catarina e

estabelece outras providências.

Também registra que esteve em

Curitiba para acompanhar a chegada de Lula, e

comenta os tristes acontecimentos

protagonizados por aqueles que soltaram fogos

em comemoração, com grande risco para o

helicóptero e as demais pessoas presentes

que se manifestavam pacificamente naquela

localidade, bem como a conduta da Polícia

Federal, que mais tarde reagiu jogando bombas

de gás e atirando balas de borracha que

causaram tumulto e feriram alguns.

Conclui que a prisão não significa o

fim para ele, mas só o engrandece, como

aconteceu com Mandela, e outros líderes como

Gandhi, argumentando que o futuro do Brasil

está em jogo, o golpe não está consumando, e

a batalha continua no campo da Justiça, que

certamente vai validar a dignidade de Lula, que

como presidente fez grandes transformações.

Ressalta que para o futuro deseja um país

ordeiro, pacífico, e com as liberdades

democráticas pelas quais houve tanta luta.

[Taquígrafa: Sara]

Em votação.

Encaminharam a votação os srs.

deputados: Darci de Matos, Valdir Cobalchini,

Neodi Saretta, Fernando Coruja.

O sr. Presidente solicita a abertura do

painel para proceder à votação do requerimento

em bloco.

A Presidência, sr. deputado Silvio

Dreveck, acatando a proposição do sr.

deputado Valdir Cobalchini, com aquiescência

dos líderes de bancada, retira a matéria de

pauta por não haver consenso.

Votaram 24 srs. deputados.

Temos 24 votos “não” e nenhum

voto “sim”.
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-

dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso

da palavra, encerra a sessão, convocando

outra, ordinária, para o dia subsequente, à hora

regimental.

Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 01216/2018, que

dispõe sobre o veto total ao PL n. 0064/17, de

Está rejeitado o veto.

Discussão e votação em turno único

da Mensagem de Veto n. 01202/2018, que
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ATA DA 028ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes

srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo

Schneider - Ana Paula Lima - Antônio Aguiar -

Carlos Chiodini - Cesar Valduga - Cleiton Salvaro

- Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -

Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson

Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -

José Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Leonel

Pavan - Luiz Fernando Vampiro - Marcos Vieira -

Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton

Hobus - Moacir Sopelsa - Natalino Lázare -

Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera - Patrício

Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto -

Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck -

Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

Paulo, que distribuiu cerveja de graça na Av.

Paulista, para comemorar a prisão do Lula,

apresentando vídeo para ilustrar suas

considerações.

Florianópolis. Procedimento que se contrapõe à

lei que seria ratear com os hospitais

filantrópicos que atendem grande parte da

população do interior pelo SUS. Apela ao

governo estadual mudança de tal procedimento,

usando conta os recursos ora providos.
Finaliza enaltecendo a multidão que

está acampada e se revezando em Curitiba, em

frente ao prédio da Polícia Federal, em protesto

à prisão do ex-presidente Lula. [Taquígrafa: Ana

Maria]

Por fim, comunica que pediu vista do

projeto junto à secretaria da Saúde, e informa

que na próxima reunião da comissão, o

presidente, deputado Neodi Saretta,

posicionar-se-á a respeito do referido assunto.

[Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -

Tece comentários em relação à pasta da secre-

taria de Turismo, a qual ocupou na gestão do

ex-governador Raimundo Colombo, elencando

positivamente as ações desenvolvidas, bem

como a atuação dos servidores do referido

órgão que, diga-se de passagem, recebem

baixos salários, mas prestam relevantes

serviços ao órgão com muita responsabilidade.

DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK

(Orador) - Registra a posse do catarinense

Vinícius Lummertz como ministro do Turismo,

comentando que no seu ato de posse prometeu

prioridade aos recursos que faltam para

conclusão do Centro de Eventos de BaIneário

Camboriú. Parabeniza o ministro, enaltecendo

sua competência ao longo da carreira.

PRESIDÊNCIA - Deputados:

Silvio Dreveck

Mauricio Eskudlark
Menciona a hipótese de fechamento

da secretaria de Turismo ventilada pelo atual

governador Eduardo Pinho Moreira e,

prontamente dispôs os dados numéricos que

demonstra a grandiosidade do setor de turismo

no estado. Acredita que Santa Catarina ainda

tem muito a ganhar com o turismo, apesar da

burocracia, e não apenas o litoral, mas todas

as regiões que visam fomentar o desenvol-

vimento turístico. [Taquígrafa: Sílvia]

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.

Fala sobre o convênio da Infraero com

os Bombeiros Voluntários de Navegantes,

considerando-o uma oportunidade de

contrapartida ao lucro obtido naquele aeroporto,

ajudando a manter a organização, que atende

também a comunidade com uma excelente

prestação de serviço. Afirma que não pode a

Infraero, repentinamente, rescindir o contrato

com os bombeiros para colocar alguns

servidores que foram treinados, mas que não

têm a vivência de longos anos com os equipa-

mentos de alta complexidade que fazem a

proteção e segurança dos voos naquele

aeroporto.

*********

Breves Comunicações

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Orador) -

Fala do investimento Fundam aprovado na Casa,

no ano anterior, tendo como objetivo dinamizar a

economia catarinense, promover obras, gerar

renda e empregos para todos os municípios de

Santa Catarina. Critica o governo estadual que

ainda não repassou os recursos aos prefeitos.

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)

- Enaltece o Dia da Família nas Escolas, projeto

de lei de sua autoria, com apoio da Fiesc,

proporcionando às famílias catarinenses

conhecer o estabelecimento de ensino, a

qualidade e o atendimento oferecido a seus

filhos nas unidades escolares, enfatizando que

a educação representa o primeiro passo para

mudar o futuro de uma nação.

Traz a tribuna sua origem, informando

que é católica praticante e que sua mãe é

catequista. Lembra-se do padre da sua

paróquia, que pedia às pessoas quando

fossem a missa levar algum objeto para ser

abençoado, e que a maioria levava carteira de

trabalho. Menciona o bispo Dom Angélico

Bernardino, que realizou cerimônia em São

Paulo. Destaca que a solenidade foi de muita

paz, com muitas orações e que estava

presente, e não viu nada de anormal. Entende

que errado é o arcebispo Odilo Scherer, que

realiza missa na catedral de Brasília, no Palácio

do Planalto, e que está compartilhando e sendo

cúmplice do presidente Michel Temer a tirar

direitos do povo brasileiro.

Ressalta que este impasse precisa

ser resolvido e que a Câmara de Vereadores e

a Prefeitura de Navegantes estão se

mobilizando neste sentido, e declara seu apoio

para que o trabalho de prevenção de incêndio

naquele aeroporto continue a ser feito pelos

bombeiros voluntários. [Taquígrafa: Sara]

No segundo momento, reportar-se à

pauta da reunião da comissão de Saúde, na

presente data, discutindo uma medida

provisória do governo sobre a saúde no estado

de Santa Catarina, considerando-a inaceitável,

uma vez que se contrapõe ao pensamento dos

pares deste Parlamento e dos anseios da

comunidade catarinense, colocando o erário

recolhido das sobras orçamentárias da

Assembleia Legislativa; do Tribunal de Contas;

do Poder Judiciário, aprovada no Plenário da

Casa Legislativa, à disposição de seu caixa,

pagando cirurgias eletivas atrasadas,

consumindo 70% dos recursos em

**********

Partidos Políticos

Partido: PSD

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)

- Registra reunião em Lages, com a presença

de diversas autoridades, do ex-governador

Raimundo Colombo, de deputados estaduais da

bancada, vários prefeitos e vereadores.

Ressalta a importância do encontro para a
Demonstra indignação ao empresário

Oscar Maroni, dono do Bar Bahamas, São
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unidade partidária dos filiados e simpatizantes

do PSD. Elogia o presidente do partido Gelson

Merisio, que está fazendo crescer o partido no

estado, está recebendo apoio de vários

partidos, inclusive do PROS, Partido

Republicano da Ordem Social.

verificação de quórum para deliberação das

demais matérias da pauta da Ordem do Dia.

Manaus, João Pessoa, Belém e Vitória. Por fim,

destaca Filipinas o país classificado em último

lugar no Relatório Anual de Trânsito do Waze no

mundo.
(Procede-se à chamada dos srs.

deputados para verificação de quórum.)

Posiciona-se lamentando a

classificação de Florianópolis, considerada a

pior cidade para dirigir no Brasil, e espera que

haja mudança para melhor ao caótico trânsito

da capital do estado. [Taquígrafa: Elzamar]

(Pausa)

A Presidência, não havendo quórum

para deliberação das matérias, declara

encerrada a Ordem do Dia.

Comenta que o mandato do ex-gover-

nador Raimundo Colombo, foi vencido com

sucesso, porque teve apoio dos parlamentares

da Alesc, do atual governador Eduardo Pinho

Moreira, e pelas ações realizadas em benefício

do povo catarinense.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)

- Fala do Projeto de Lei n. 88.3/2018, de sua

autoria, que dispõe sobre a política estadual

para integração, reabilitação e inserção no

mercado de trabalho de pessoas com

transtornos mentais.

Neste momento, o sr. Presidente,

deputado Silvio Dreveck, concede a palavra ao

sr. deputado Kennedy Nunes para sua manifes-

tação.
Conclui que muitas leis foram apro-

vadas para melhoria da qualidade de vida da

população, principalmente com relação à área

da saúde. Cita vários projetos de sua autoria

que foram aprovados, por exemplo, a Lei do

Prontuário Eletrônico.

O sr. deputado Kennedy Nunes, como

primeiro-secretário, manifesta-se sobre a

ausência de quórum, reprovando a postura dos

colegas parlamentares ausentes e registra seu

pesar à situação.

Explica que tal iniciativa pretende

incentivar a contratação das cooperativas

sociais, possibilitando seu desenvolvimento,

buscando fomentar a colocação competitiva

desses catarinenses, por meio de processo de

contratação regular, mas também mediante

colocação seletiva, nos termos da Lei

Trabalhista, que dependa da adoção de procedi-

mentos e apoios especiais. Acrescenta que a

proposta também visa à contratação para

prestação de serviços por entidades públicas

ou privadas e o incentivo à comercialização de

bens e serviços de associações ou entidades

ligadas à saúde mental.

Deputado Gabriel Ribeiro (Aparteante)

- Corrobora com o deputado Antônio Aguiar,

falando que o evento foi marcante na cidade, e

que teve mensagem muito forte para Santa

Catarina. [Taquígrafa: Ana Maria]

Na sequência, o sr. Presidente,

deputado Silvio Dreveck, suspende a sessão,

por até dez minutos para que possa usar a

tribuna o sr. Luiz Carlos Schmuler, prefeito de

Bocaina do Sul, conjuntamente a Rainha e

princesas, para explanar a respeito da 37ª

exposição da Mostra do Campo.

[Coordenadora: Carla]

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Suspende a sessão até o início da

Ordem do Dia. [Taquígrafa: Ana Maria]

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

Explicação Pessoal
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-

dente) - Reabre a sessão e dá início a pauta da

Ordem do Dia.

Destaca que o movimento da reforma

psiquiátrica e luta antimanicomial tem garantido

inúmeros avanços, em especial na manutenção

de quadros estáveis de pessoas com

transtornos mentais severos, e isso se dá por

uma política de inserção social, terapias

ocupacionais, convívio familiar, mas também de

geração de renda. Ressalta que o projeto é um

ponto de unidade entre as entidades que atuam

na causa em todas as regiões do estado, e, ao

compartilhar essa iniciativa, solicita o apoio dos

demais parlamentares para que haja celeridade

na tramitação do mesmo.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Orador)

- Reabre a sessão e passa à Explicação

Pessoal.
Esta Presidência comunica que

defere os Requerimentos n.s: 0276/2018, de

autoria do deputado Mauro de Nadal;

0278/2018, 0279/2018 e 0280/2018 de

autoria do deputado Aldo Schneider;

0281/2018 de autoria do deputado Cesar

Valduga; 0282/2018, de autoria do deputado

Leonel Pavan; 0283/2018 e 0284/2018, de

autoria do deputado Antonio Aguiar; e,

0289/2018 e 0290/2018 de autoria do

deputado Carlos Chiodini.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO

(Orador) - Reporta-se à final do campeonato

catarinense de 2018, que teve por campeão o

Futebol Clube Figueirense e o parabeniza pela

conquista do título, bem como cumprimenta as

equipes técnicas e diretorias dos clubes catari-

nenses durante o certame.

Discorre sobre a comercialização da

venda de cerveja nos estádios, o que

demonstrou cifras significativas para os clubes.

E, ao mesmo tempo, destaca que não

ocorreram violências, o que demonstra

contrariedade aos que diziam o contrário.

[Taquígrafa: Sílvia]

Finalmente, registra que, para

debater o tema e aprofundá-lo, está sendo

realizado um trabalho para a construção de um

grande seminário para gestores, trabalhadores,

estudantes, usuários do sistema de saúde

mental e familiares, a ser realizado em

Chapecó, no intuito de discutir alternativas e

mudanças nas políticas de saúde mental em

nosso país. [Taquígrafa: Sara]

A Presidência, comunica ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme

determina o art. 206 do Regimento Interno, as

Indicações n.s: 0198/2018, 0199/2018 e

0200/2018, de autoria do deputado Neodi

Saretta; 0201/2018, de autoria do deputado

Moacir Sopelsa; 0202/2018, 0203/2018 e

0204/2018, de autoria do deputado Leonel

Pavan; 0205/2018, 0206/2018, 0207/2018,

0208/2018 e 0209/2018, de autoria do

deputado Aldo Schneider; e, 0210/2018 de

autoria dos deputados Jean Kuhlmann e Darci

de Matos.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador)

- Tece comentários sobre a matéria da revista

Exame, referindo-se especificamente ao

aplicativo Waze, que em tempo real indica a

situação do trânsito das rodovias e das ruas do

mundo. Ainda sobre a reportagem, manifesta

surpresa sobre a situação do estado paulista

não ser considerado o pior em termos de

trânsito, surpreendo-se com a classificação de

Florianópolis, primeiro lugar, entre as piores

cidades brasileiras para dirigir, seguindo,

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Presidente) - Não havendo mais oradores a

fazer uso da palavra, a Presidência encerra a

sessão, convocando outra, especial, para a

presente data, às 19h, em homenagem ao

Sistema Estadual de Transplante.A Presidência, solicita à assessoria

que proceda à chamada dos srs. deputados e
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ATA DA 029ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 09h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Aldo
Schneider - Antônio Aguiar - Carlos Chiodini -
Cesar Valduga - Dirce Heiderscheidt - Dr.
Vicente Caropreso - Fernando Coruja - Gabriel
Ribeiro - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Marcos Vieira - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera - Patrício
Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto -
Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck -
Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

entrarão em atuação, atendendo pleitos
municipais e, por isso, parabeniza o secretário.
[Taquígrafa: Sílvia]

tributário do setor industrial, e solicita aos seus
pares celeridade na tramitação da matéria, que
faz uma equiparação para a indústria, no
mesmo sentido da rede de atacadista e
distribuidores, corrigindo distorções de
alíquotas em relação aos demais estados.

DEPUTADO RODRIGO MINOTTO
(Orador) - Anuncia a sessão especial que será
realizada na cidade de Criciúma, no próximo dia
16, em homenagem aos 50 anos da Unesc,
antiga Fucri.

Enfatiza que este é um avanço
importantíssimo para o estado e parabeniza o
secretario Paulo Eli, que está sendo muito
assertivo na condução da nova convalidação do
sistema tributário catarinense, que inclusive é
uma exigência federal.

Apresenta um breve histórico da
criação da Universidade do Extremo Sul Catari-
nense, Unesc, citando a Lei n. 697, de 22 de
janeiro de 1968, pelo então prefeito de
Criciúma, Ruy Hulse, representando um forte
vetor de desenvolvimento na região sul, além
de possibilitar a abertura de novos horizontes
pela desconstrução de dogmas e paradigmas.

Deputado Maurício Eskudlark
(Aparteante) - Parabeniza o deputado,
reconhecendo a grandeza do seu trabalho em
defesa dos empreendedores catarinenses,
tendo em vista o bem-estar de todos os catari-
nenses. Também relata que conversou com o
secretário Paulo Eli sobre a mudança das
normas do ICMS, recebendo do mesmo um
retorno positivo. [Taquígrafa: Sara]

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Dirce Heiderscheidt

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.

Atualmente a Unesc possui 32
cursos de graduação, 20 cursos de
especialização, mestrado, doutorado e colégio
de aplicação com ensino médio e fundamental.
São 10 mil alunos frequentando as salas de
aula e 57 doutores e 183 mestres fazem parte
do corpo docente.

********* **********
Breves Comunicações Partidos Políticos

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador)
- Registra com grande alegria e emoção, que na
noite anterior, a Alesc homenageou a Central
Estadual de Transplantes do estado em sessão
especial. Ressalta a importância do evento,
citando que Santa Catarina, é o primeiro estado
do país na realização de diferentes
transplantes, um grande trabalho desenvolvido
pela Secretaria da Saúde. Parabeniza o dr. Joel
que durante 13 anos de sua vida dedica
especial atenção aos catarinenses que
precisam de transplantes. Esclarece que a
solenidade reuniu representantes de todas as
equipes envolvidas no processo de
transplantes, os hospitais, doadores de órgãos
e transplantados.

Salienta que a referida comemoração
representa motivo para estimular a defesa da
instituição, principalmente em relação ao papel
da universidade, no início de um novo milênio,
como exercício permanente, continuado e
comprometido com o seu tempo. Na
oportunidade, cumprimenta a reitoria, os
professores, os servidores e colaboradores,
além de mandar um abraço especial à reitora
Luciane Ceretta e ao vice-reitor Daniel Preve.

Partido: PMDB
DEPUTADO CARLOS CHIODINI

(Orador) - Registra a presença e deseja boas-
vindas ao ex-governador Esperidião Amin, e
atualmente deputado Federal, também do
empresário de Jaraguá do Sul, sr. Anselmo
Ramos.

Comenta sobre o ajuste tributário que
vai ser aplicado no estado, a partir da presente
data. Cita que é uma Medida Provisória, que
altera a Lei n. 10.297, de 26 de dezembro de
1996, redução do ICMS, que dará correção e
mais competitividade, melhores resultados para
investir em inovação e em melhorias no setor
produtivo catarinense.

Por fim, convida todos os parla-
mentares da Casa Legislativa a participarem do
grande ato comemorativo à Unesc. [Taquígrafa:

Elzamar]

DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -
Fala sobre reuniões que participou na secre-
taria da Fazenda para discutir a mudança na
legislação do ICMS no estado, que vem
trazendo muitos prejuízos aos empresários e à
arrecadação. Informa que o secretário
mostrou-se sensível às reivindicações,
reconhecendo a necessidade de reverter tal
quadro.

Parabeniza a Secretaria da Fazenda,
principalmente a equipe técnica pela iniciativa,
pelo ato concreto apresentado. Solicita apoio e
rapidez, aos colegas deputados, para
tramitação e aprovação da matéria em Plenário.

Destaca e enaltece as pessoas que
doam seus órgãos, às vezes desconhecidas,
para salvar outras vidas, é um gesto de
solidariedade humana e que não tem preço.

Finaliza parabenizando todos os
homenageados, todas as famílias que
compartilham de um momento tão significativo.
Espera com certeza que muitas cirurgias ainda
sejam realizadas na área. [Taquígrafa: Ana

Maria]

Conclui com convicção que as
empresas catarinenses serão estimuladas a
progredir, e também gerar mais empregos e
renda no estado. [Taquígrafa: Ana Maria]Neste sentido, registra que esta Casa

encaminhou uma Proposta de Decreto
Legislativo, suspendendo o decreto da
Secretaria da Fazenda, que tirava a
competitividade do setor atacadista e
distribuidores aqui instalados, que geram mais
de 100 mil empregos e, consequentemente,
importantes para a economia e a arrecadação.

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

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Comenta reunião com o secretário da
Segurança Pública, sr. Alceu Pinto, que colocou
as ações voltadas na área de segurança.
Destaca a previsão de instalação de três mil
novas câmeras de segurança de
videomonitoramento em cidades catarinenses,
e cita o sistema integrado de monitoramente de
placas de carros que fiscaliza eficazmente, bem
como a renovação da frota de veículos para a
polícia. Acredita que tais atos atenderão as
demandas dos municípios catarinenses, pois
muitas vezes prefeitos vêm aos gabinetes
pedindo mais segurança para os munícipes.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Dá início à Ordem do Dia.

Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0285/2018, 0286/2018, 0287/2018 e
0288/2018, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; 0291/2018, de autoria do deputado
Moacir Sopelsa, 0292/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta; e 0293/2018, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera.

Declara que o secretário
prontificou-se a encaminhar um projeto de lei a
Casa, mas avalia que a solução cria uma
instabilidade jurídica, porque desde 1º de abril
o segmento já perdeu quase 40% do seu
faturamento, num grande prejuízo para o
estado. Desta forma, decidiu-se pela Medida
Provisória n. 220, com efeito retroativo, que já
foi encaminhada ao Legislativo, na tentativa de
minimizar tal situação.

A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0211/2018, de autoria do
deputado Cesar Valduga; e 0212/2018,
deputado Neodi Saretta.

Salienta que a Polícia Civil e a Militar
estão formando novos policiais e 15 oficiais
dos bombeiros militares, os quais brevemente

Ressalta que a medida provisória vai
também reparar as normas do sistema Finda a pauta da Ordem do Dia.
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A Presidência suspende a sessão,
por até dez minutos, para que possam usar a
tribuna as sras.: Andréa Carvalho -
coordenadora estadual do Grupo de Mães pela
Diversidade de Santa Catarina, e Telma
Cristina, para divulgarem as atividades de
assistência, amparo e acompanhamento a
famílias que passam por dificuldades de
relacionamento devido à diversidade social e
comportamental. [Taquígrafa: Sílvia]

especial em comemoração aos 50 Anos da
Fucri, hoje, Unesc, esclarecendo que também é
consignatário do pedido, conjuntamente ao
deputado Cleiton Salvaro. Ressalta que, graças
ao entendimento das partes, conjugou-se um
pacto entre os três deputados do sul, a
realização, na próxima segunda-feira, no
campus Unesc, da referida sessão especial.
Saúda a reitora Luciane Ceretta e o vice-reitor
Daniel Preve, cumprimento extensivo a todos os
reitores e ao precursor, grande amigo e
deputado dr. Ruy Hülse.

de estudos pró-implantação do ensino superior
no sul catarinense.

Informa que atualmente, possui mais
de 3.000 alunos, distribuídos em cursos e
programas conduzidos por colaboradores,
professores e funcionários, além de oferecer
ensino de excelência, pesquisa com
reconhecimento internacional e extensão,
transformando a vida de muitas comunidades
por meio de projetos de intervenção social na
região e do estado.**********

Explicação Pessoal Por fim, reitera o convite, em nome
do Parlamento, à sessão especial em
homenagem à querida e grande universidade
Fucri/Unesc.

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

Tece breve histórico da Fucri/Unesc,
indicando sua criação em 1968, por lei
municipal, pelo então prefeito dr. Ruy Hülse.
Transformou-se em universidade em 1997, por
aprovação do Conselho Estadual de Educação.
Destaca que a Fucri é mantenedora da primeira
escola de nível superior criada no sul de Santa
Catarina. Salienta ainda que a entidade
emergiu de um movimento comunitário regional,
culminando com a realização de um seminário

DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -
Cumprimenta as senhoras do projeto Mães pela
Diversidade, ressaltando a importância social,
doando amor carinho e dignidade àqueles que
vivenciam tal situação.

DEPUTADA DIRCE HEIDERSCHEIDT
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, a Presidência encerra a
sessão, convocando outra, solene, para o dia
16 de abril, próxima segunda-feira, às 19h, em
Criciúma, em Comemoração aos 50 Anos da
Fucri/Unesc. [Taquígrafa: Elzamar].

Faz referência ao deputado Rodrigo
Minotto que na tribuna anunciou a sessão

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

AVISOS DE RESULTADO
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 000007/2018, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: Aquisição da Vacina Quadrivalente (antigripal), dose individual,
adulto, seringa, preenchida, 0,5 ml, com quatro cepas 2018,
preconizadas pela OMS e ANVISA.AVISO DE RESULTADO
RESULTADO:O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

designado pelo(a) Portaria nº 382, comunica que atendidas as
LOTE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR

UNITÁRIO (R$)
VALOR TOTAL

(R$)
01 Vacina Influenza quadrivalente (antigripal) dose

individual, adulto, seringa preenchida 0,5 ml.
SAN PIETRO VACINAS
LTDA

59,00 59.000,00

Florianópolis, 16 de abril de 2018.
VICTOR INACIO KIST

PREGOEIRO(A)
–––– * * * ––––
AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, designado pelo(a) Portaria nº 468, comunica que atendidas as especificações
constantes do próprio edital, a licitação modalidade Pregão nº 000008/2018, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: Aquisição de Material de infraestrutura de redes de computação, para manutenção do parque existente e instalção do prédio adquirido
RESULTADO:

Sistema de Registro de Preço
LOTE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)

1 Materiais diversos MWV WEB SITE COMERCIO DE
PRODUTOS ELETROLETRONICOS LTDA

371.608,00

2 Etiqueta Brady M21 DELTA CABLE TELEINFORMATICA
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAS LTDA

22.800,00

3 Rack desmontável DELTA CABLE TELEINFORMATICA
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
COMERCIAS LTDA

8.715,00

4 Patch Cords e Acoplador SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA 12.700,00
Florianópolis, 16 de abril de 2018.

HELIO ESTEFANO BECKER FILHO
PREGOEIRO(A)

–––– * * * ––––
AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, designado pelo(a) Portaria nº 471, comunica que atendidas as especificações
constantes do próprio edital, a licitação modalidade Pregão nº 000009/2018, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: Aquisição de luminárias tipo Painel de LED, em alumínio extrudado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Ata de Registro de
Preços)
RESULTADO:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
ITEM QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA

VENCEDORA
VALOR (R$) VALOR

UNITÁRIO (R$)
1 2000 PAINEL LED EM ALUMÍNIO EXTRUDADO. SOLAR MATERIAIS E

CONSTRUÇÕES
ELÉTRICAS EPP

242.300,00 121,15

Florianópolis, 16 de abril de 2018.
ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA

PREGOEIRO(A)
–––– * * * ––––
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AVISO DE RESULTADO
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, designado pelo(a) Portaria nº 475, comunica que atendidas as especificações
constantes do próprio edital, a licitação modalidade Pregão nº 000010/2018, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: Contratação de empresa com capcidade técnica para organizar e sistematizar o concurso das proposições que serão apresentadas no
“Hackathon Cívico”, promovido pela ALESC nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2018 na cidade de Florianópolis.
RESULTADO:
ITEM ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)

1 SISTEMATIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - HACKATHON CÍVICO Politize Consultoria Gestão e Tecnologia
Ltda

22.900,00

Florianópolis, 16 de abril de 2018.
VALTER EUCLIDES DAMASCO

PREGOEIRO(A)
–––– * * * ––––
AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, designado pelo(a) Portaria nº 556, comunica que atendidas as especificações
constantes do próprio edital, a licitação modalidade Pregão nº 000011/2018, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: Aquisição e instalção de materiais para reforma/adequação da subestação de energia da ALESC.
RESULTADO:

LOTE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)
01 Materiais diversos e mão de obra ZANELI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP 29.400,00

Florianópolis, 16 de abril de 2018.
ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA

PREGOEIRO(A)
–––– * * * ––––

EXTRATOS
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Subelemento 3.3.90.39.10
(Locação de Imóveis), todos do orçamento da ALESC.
Florianópolis/SC, 16 de Abril de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral

EXTRATO Nº 043/2018 Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
REFERENTE: 03º Termo aditivo celebrado em 02/04/2018, referente
ao Contrato CL nº 009/2015-00, celebrado em 06/05/2015.

Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo Lonarte

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos
CONTRATADA: CLARO S.A –––– * * * ––––
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do contrato entre 06/05/2018 a 05/05/2019.

EXTRATO Nº 046/2018
REFERENTE: Contrato CL nº 009/2018-00, celebrado em 28/03/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Cláusula Quarta,
item 4.2 do contrato original; Item 12.2 do edital de credenciamento
001/2015; Atos da mesa nºs.128/2015, 131/2016 e 101/2017 e;
Autorização Administrativa através da Declaração 006/CEO

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - ALESC.
CONTRATADA: SCHMOCKEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA .
OBJETO: Locação de imóvel localizado no município de Jaraguá do Sul,
o qual servirá para instalar o escritório de apoio à atividade parlamentar
do Deputado Vicente Augusto Caropreso.

Florianópolis/SC, 14 de abril de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral
Rafael Schmitz - Diretor Administrativo VIGÊNCIA: 01/02/2018 à 31/01/2019.
Adilson Sanches - Gerente Executivo VALOR: R$ 21.600,00–––– * * * –––– VALOR MENSAL: R$ 1.800,00

EXTRATO Nº 044/2018 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução 007/2015 da ALESC e alterações posteriores; Dispensa de
Licitação nº 003/2018; Autorização Administrativa através do Processo
LIC nº 018/2018 e; Atos da Mesa 128/2015.131/3016 e 101/2017.

REFERENTE: Contrato CL nº 007/2018-00, celebrado em 22/03/2018.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - ALESC. CONTRATADA: BROADCAST PRODUÇÃO E LOCAÇÃO
LTDA.. OBJETO: locação, por demanda, de sinal de transmissão de TV
via satélite (uplink e downlink) em unidade móvel externa com todos os
equipamentos de áudio e vídeo necessários às transmissões gravadas
e também ao vivo, incluindo assistência técnica, nos eventos cobertos
pela TVAL. VIGÊNCIA: 01/04/2018 à 31/12/2018. VALOR:
R$ 790.000,00 FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e
alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da CF de 1988; Lei nº
10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
Atos da Mesa nº 101 de 14/02/2017; nº 128 de 27/02/2015 e nº
131 de 09/03/2016; e Autorização Administrativa através do Processo
Licitatório nº 150 de 30/11/2017; e Edital de Pregão Presencial nº
006 de 13/03/2018.

Florianópolis/SC, 16 de Abril de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor- Geral
Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
Leandro Schmockel- Administrador
Alessandra Gonçalves Cassuli- Administradora

–––– * * * ––––

PORTARIAS

PORTARIA Nº 702, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Florianópolis/SC, 13 de Abril de 2018
Carlos aberto de Lima Souza- Diretor- Geral
Thamy Soligo- Diretora de Comunicação Social
Hélio Henrique Oliveira- Sócio

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 045/2018 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,REFERENTE: Dispensa de Licitação nº 003/2018-00, celebrado em
28/03/2018. EXONERAR a servidora MARIA JOSEFINA GAVA,

matrícula nº 6557, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-42, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi).

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - ALESC.
CONTRATADA: SCHMOCKEL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
OBJETO: locação de imóvel localizado no município de Jaraguá do Sul, o
qual servirá para instalar o escritório de apoio à atividade parlamentar
do Deputado Vicente Augusto Caropreso.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––VIGÊNCIA: 01/02/2018 à 31/01/2019.
PORTARIA Nº 703, de 16 de abril de 2018VALOR MENSAL: R$ 1.800,00
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,

VALOR: R$ 21.600,00 FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, X, da Lei nº
8.666/93; Lei nº 8.245/91; Resolução da ALESC nº 007/2015 e
alterações posteriores; autorização administrativa através do processo
LIC nº 018/2018 e Atos da mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.
ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação 001144 (Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais). Elemento 0100 - 3.3.90.39.00 (Outros
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RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
CLETO ROBERTO CARDIAS, matrícula nº 4015, de PL/GAB-80 para o
PL/GAB-83, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep Gelson Merisio)

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora KAREN LAISLA CASAGRANDE DO NASCIMENTO, matrícula nº
8393, de PL/GAB-63 para o PL/GAB-69, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep
Ricardo Zanatta Guidi)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld–––– * * * ––––
Diretor de Recursos HumanosPORTARIA Nº 704, de 16 de abril de 2018

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

PORTARIA Nº 708, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ALBANES BONOTTO TOLEDO DOS SANTOS, matrícula nº
3503, de PL/GAB-89 para o PL/GAB-87, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep
Ricardo Zanatta Guidi)

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR, matrícula nº 8686, de
PL/GAB-56 para o PL/GAB-60, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida
Heiderscheidt)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 705, de 16 de abril de 2018 Carlos Antonio Blosfeld
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

PORTARIA Nº 709, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
EDUARDO ZANATTA FILHO, matrícula nº 8404, de PL/GAB-43 para o
PL/GAB-44, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi) ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora DANIELLA KARINA KOERICH SCHLEMPER, matrícula nº 7583,
de PL/GAB-60 para o PL/GAB-66, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida
Heiderscheidt)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 706, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 710, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JULIA PEDROSO ZANATTA, matrícula nº 7390, de PL/GAB-83
para o PL/GAB-80, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi)

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

Diretor de Recursos Humanos ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
FABIANO BREGGNE PIRES, matrícula nº 5643, de PL/GAB-57 para o
PL/GAB-73, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 16 de Abril de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 707, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 711, de 16 de abril de 2018 PORTARIA Nº 715, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

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

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
JUSCELINO JOSE REIS, matrícula nº 4751, de PL/GAB-81 para o
PL/GAB-90, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 16 de Abril de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
EUCLIDES MANGONI, matrícula nº 5482, de PL/GAB-78 para o
PL/GAB-86, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep Valmir Francisco Comin) Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * ––––

–––– * * * –––– PORTARIA Nº 716, de 16 de abril de 2018
PORTARIA Nº 712, de 16 de abril de 2018 O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de
janeiro de 2016 e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016, RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de
provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da servidora
KARINA CANTO BITTENCOURT, matrícula nº 6406, de PL/GAB-90 para o
PL/GAB-97, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 16
de Abril de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

NOMEAR GUILHERME HORACIO COLOMBO, matrícula
nº 8468, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-74, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Ricardo Zanatta Guidi - Criciúma).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld –––– * * * ––––
Diretor de Recursos Humanos PORTARIA Nº 717, de 16 de abril de 2018

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

PORTARIA Nº 713, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

EXONERAR o servidor MARCIO ANTONIO SILVEIRA,
matrícula nº 8737, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Abril de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de
provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da servidora ZAIRA
FIGUEIREDO SILVESTRE, matrícula nº 5180, de PL/GAB-60 para o
PL/GAB-79, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 16
de Abril de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 714, de 16 de abril de 2018 Diretor de Recursos Humanos
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 718, de 16 de abril de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora ANGELA CRISTINA PEREIRA DE MELLO, matrícula nº 8473, de
PL/GAB-59 para o PL/GAB-61, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 16 de Abril de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De
Luca)

NOMEAR LUIZA RODRIGUES VIANNA, matrícula nº
8363, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-49, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Mario Marcondes).

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

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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