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P L E N Á R I O

ATA DA 009ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2018,
EM HOMENAGEM À EMPRESA CÍRCULO S.A.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo

Schneider) - Invocando a proteção de Deus,

declaro aberta a presente sessão solene.

Neste momento, passaremos à

composição da mesa principal dos trabalhos,

iniciando uma homenagem, talvez, rápida,

humilde, longa ou demorada, proposta pela

Assembleia à empresa Linhas Círculo, pois

entendo que nós não poderíamos deixar esta

data passar em branco.

Senhor diretor-presidente da empresa

Círculo S.A., José Altino Comper, e em seu

nome poderia convidar milhares de pessoas

que, como o nosso diretor, ajudaram a Linhas

Círculo ser essa referência, não apenas

gasparense, mas em nível nacional.

Inicialmente, gostaria de cumprimentar

todos os senhores e todas as senhoras por

esta noite de homenagem e de

reconhecimento. Principalmente o

reconhecimento a uma empresa que ao brindar

80 anos, e a cidade que escolheu para

desenvolver as suas atividades industriais

comemora 84 anos. Então, indiscutivelmente a

história de Gaspar tem muito a ver com a

história da empresa Círculo S.A.

Excelentíssimas autoridades! Senhoras

e senhores! A presente sessão solene foi

convocada pela Mesa Diretora por solicitação

deste deputado e aprovada por unanimidade

pelos demais parlamentares, em comemoração

aos 80 anos da empresa Círculo S.A.

Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão

nominadas a seguir:

Excelentíssimo senhor deputado

estadual Jean Kuhlmann, que divide comigo as

responsabilidades na Casa do Povo de

Santa Catarina;

Neste momento, teremos a execução

do Hino Nacional Brasileiro.Então, aqui, em nome desta

Presidência, em nome de Presidência da

Assembleia Legislativa de Santa Catarina,

gostaria de render as nossas homenagens e de

fazer um cumprimento especial aos que

construíram este nome Círculo conhecido no

mundo inteiro. A todos vocês, anônimos ou

não, o u muito obrigado pela força laboral e

pela força do trabalho que cada um de vocês

fizeram em favor da Linhas Círculo.

Excelentíssimo senhor prefeito do

município de Gaspar, Kleber Edson Wan-Dall;

(Procede-se à execução do hino.)

[Degravação: Taquígrafa Sara]

Excelentíssimo senhor presidente

da Câmara de Vereadores do município de

Gaspar, vereador Silvio Cleffi, que repre-

sentará neste ato todos os senhores

vereadores e senhoras vereadoras que

compõem a Câmara Municipal de

Vereadores;

Dando continuidade à nossa sessão

solene, convido o deputado Jean Kuhlmann

para fazer o pronunciamento, em nome dos 40

parlamentares que ocupam a Casa do Povo de

Santa Catarina, em homenagem a esta empresa.

O SR. DEPUTADO JEAN KUHLMANN -

Boa noite a todos e a todas.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Ao cumprimentar o presidente Aldo

Schneider; o senhor prefeito de Gaspar, Kleber

Edson Wan-Dall; o presidente da Câmara de

vereadores de Gaspar, vereador Silvio Cleffi, e em

seu nome cumprimentar os vereadores presentes;

e, em nome dessas autoridades, cumprimento

todas as demais autoridades presentes.

presidência desta sessão, ressaltando a sua

solicitude em todos os momentos que

precisamos do seu apoio. [Degravação: Tayliny

da Silva] Como vocês todos já observaram,

estou com um probleminha, afônico, e a Linha

Círculo merece e Gaspar também, uma noite

completa. E para que a noite seja completa,

nós precisamos de um condutor nesta sessão

solene, por isso, neste momento passo a

Presidência ao deputado Jean Kuhlmann para

que ele conduza daqui para frente.

homenagem à empresa Círculo, pela passagem

dos seus 80 anos de fundação.

Em 1938, o senhor Leopoldo Jorge

Theodoro Schmalz iniciou a realização do sonho

de produzir fios e linhas para trabalhos

manuais. Hoje, a Círculo é uma das maiores

indústrias têxteis do Brasil. Desde então a

empresa conquista o país por meio de produtos

de qualidade, fabricado de acordo com as

tendências de mercado.

Quero Altino Comper, em nome de

vossa excelência, deputado Aldo, cumprimentar

todos os trabalhadores e pessoas que

ajudaram construir a história desta empresa

que tanto nos orgulha. Se fôssemos falar

Ronaldinho Baumgarten, você que representa a

Fiesc, da importância das empresas catari-

nenses, com certeza a Círculo tem um papel

fundamental na história de Santa Catarina e do

Brasil. Mas, se formos falar da história de

Gaspar, com certeza, uma não existiria sem a

outra. Gaspar não seria esta cidade que tanto

nos orgulha, forte, pujante, exemplo para todos

nós, prefeito, se não fosse a Círculo, e, com

certeza, a Círculo não seria esta empresa

solida e bem trabalhada, se não fosse o povo

de Gaspar. A empresa e a cidade, as duas se

misturam porque fazem parte de uma mesma

história, uma ajudando a outra.

A Círculo busca a cada lançamento

inovação e modernidade, através de cores e

texturas diferenciadas sem deixar de lado a

tradição e o cuidado com matérias-primas de

qualidade.

Mas, antes deputado Jean Kuhlmann,

eu gostaria de fazer aqui uma menção à

Câmara Municipal de Vereadores desta cidade,

ao sr. prefeito que me procurou, ao sr. vice-

prefeito e, em especial, o vereador Ciro para

que fizéssemos, dentro da data que

Assembleia Legislativa, esta homenagem, e

não deixar passar em branco este momento.

Convidamos o excelentíssimo senhor

presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Santa Catarina, deputado Aldo Schneider,

acompanhado do excelentíssimo senhor

deputado estadual Jean Kuhlmann, para

fazerem a entrega das homenagens.

Então, a todos aqueles que me

procuraram, eu quero dizer muito obrigado,

porque se não fosse, por exemplo, o Ciro que

está toda semana lá no nosso gabinete,

lembrando as coisas de Gaspar, não poderia

passar em branco de tantas ações que nós

temos no dia a dia como deputado. Portanto,

quero aqui fazer uma menção a todos os

vereadores, ao prefeito e ao vice, e dar

parabéns ao José Altino, que conheço há

alguns anos, e sempre com essa serenidade,

tranquilidade. E o que faz a evolução do ser

humano é exatamente esse jeito: serenidade.

Se nós a temos e conseguimos mesmo num

momento adverso tê-la para poder tomar a

decisão certa, com certeza, vai afetar milhares

e milhares de pessoas.

Convidamos para receber homenagem,

em nome da empresa Círculo S.A., o senhor

diretor-presidente José Altino Comper.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Lembro, deputado Aldo, quando era

pequeno passei aqui com meu pai e perguntei

a ele: “Pai, o que funciona aqui?” E ele

respondeu: “Aqui funciona uma empresa

grande, em Gaspar, todo mundo tem orgulho

desta empresa”. Aquele diálogo marcou a

minha vida, e posso no dia a dia, conversando

com lideranças da cidade, entender o que

significa a linha Círculo para Gaspar. Podem ter

certeza de esta empresa mora no coração de

muitos gasparenses e para todos nós de Santa

Catarina, deputado Aldo, esta empresa repre-

senta muito na sua trajetória: sucesso, fibra,

garra e vontade de crescer de um povo. Por

isso, homenagear nesta noite a empresa

Círculo, sem dúvida alguma, é homenagear cada

cidadão de Gaspar que para nós é um exemplo.

Solicito ao senhor José Altino Comper

que permaneça à frente.

Por sua liderança na condução dos

negócios gerando o crescimento pessoal e

sustentável, e servindo de inspiração para os

colaborares e para toda a comunidade,

convidamos para receber homenagem o senhor

diretor-presidente José Altino Comper.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) [Taquígrafa: Sílvia]

Então, eu aqui quero, além das minhas

homenagens a você e cada vez que nos

encontramos tenho um prazer muito grande em

abraçá-lo, porque nós conhecemos o teu

trabalho, e sabemos da importância do teu

trabalho para Santa Catarina.

Agradecemos ao senhor José Altino

Comper a homenagem.

Convidamos para receber a homenagem

o senhor diretor administrativo e financeiro,

Celso Luis Schneider.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

Muito obrigado! (Palmas)

Em nome do Parlamento catarinense,

em meu nome e do deputado Aldo, que nos

representa, quero aqui parabenizá-lo por esta

atitude, acreditando que o mais importante da

homenagem é o merecimento da homenagem,

e a Linha Círculo merece essa homenagem. Por

isso, parabéns, deputado Aldo, por lembrar-se

desta empresa, da cidade e, quero aqui fazer

reconhecimento a vossa excelência pela ajuda

constante à cidade e à região. Fico muito feliz

de vê-lo prestando esta homenagem.

(Palmas) Convidamos para receber a homenagem

o senhor diretor industrial, Carlos Udelson

Zagolin.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Muito obrigado, presidente Aldo

Schneider, pela oportunidade pela deferência e

possibilidade de poder conduzir os trabalhos

nesta sessão tão importante para todos nós.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Convidamos para receber a homenagem

o senhor diretor comercial, Silvio Dionísio

Dagnoni Filho.

Neste momento, convido o mestre de

cerimônias para proceder à entrega das

homenagens a todos aqueles que ajudaram a

construir a história desta empresa, e como o

deputado Aldo Schneider disse, uma

homenagem singela, mas feita de coração pelo

Parlamento catarinense e por todos os 40

deputados estaduais de Santa Catarina.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Convidamos para receber a homenagem

o senhor diretor de marketing, Osni de

Oliveira Junior.

Por todos nós, muito obrigado,

deputado Aldo. Gostaria de parabenizar cada

um de vocês por fazer desta cidade bela, por

fazer de Gaspar e da Linha Círculo um exemplo

para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

Com a palavra o mestre de cerimônias

da Assembleia Legislativa do estado de Santa

Catarina.

(Palmas)

Peço que o senhor Osni de Oliveira

Junior permaneça à frente, por favor.Muito obrigado.

(Palmas) O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e

senhores, boa noite.

Convidamos para receber a homenagem

o senhor Osni de Oliveira, neste ato repre-

sentado pelo senhor Osni de Oliveira Junior.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo

Schneider) - Neste momento, solicito ao nobre

deputado Jean Kuhlmann que assuma a

Neste momento, o Poder Legislativo

catarinense em sessão solene presta

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Convidamos para receber a homenagem

o senhor Leopoldo Adolfo Schmalz, neste ato

representado pelo senhor José Altino Comper.

(Procede-se à entrega do certificado.) Excelentíssimo senhor vereador do

município de Gaspar, Rui Carlos Deschamps;(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Clesio Rebelo Filho;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Gaspar, José Ademir de Moura;(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.) Senhor delegado regional do município

de Blumenau, representando a região e o

município de Gaspar, Rodrigo Marchetti;

Convidamos para receber a

homenagem a senhora Ana Maria Dagnoni.

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado a

senhora Maria Auxiliadora Bacellar Santos;(Procede-se à entrega da homenagem.) Senhor delegado de polícia do

município de Gaspar, Bruno Effori;(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)

Senhoras e senhores, atendendo o que

preceitua a norma do Comitê Nacional de

Cerimonial Público, a homenagem a seguir será

entregue a familiares ou representantes de quem

não está mais em nosso convívio. Cumprindo a

norma já mencionada, a placa permanecerá

fechada em respeito à memória do homenageado.

(Palmas) Senhor vice-presidente da Federação

das Indústrias de Santa Catarina - Fiesc, nosso

querido Ronaldo Baumgarten, representando

neste ato o presidente Glauco José Côrte;

Convidamos para receber o

certificado a senhora Irene Demmer;

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) Senhor presidente da Associação

Comercial Industrial de Gaspar - SIG, Nelson

Mário Küstner;

Convidamos para receber o

certificado a senhora Ilka Wehmuth Zemka;

Convidamos para receber a homenagem

em nome do senhor Roi Edwin Schmalz, in

memoriam, sua esposa, senhora Lenira

Velloso Schmalz.

(Procede-se à entrega do certificado.) Excelentíssimo senhor prefeito no

município de Gaspar nos períodos de 1973 a

1977, Osvaldo Schneider;

(Palmas)

Agradecemos ao sr. presidente da

Assembleia Legislativa deputado Aldo

Schneider e também ao deputado Jean

Kuhlmann a entrega das homenagens.

Excelentíssimo senhor prefeito no

município de Gaspar nos períodos de 2005 a

2008, Adilson Schmitz;

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados a personalidades pela

valorosa contribuição ao longo desses 80 anos

de história.

Esta sessão está sendo gravada e

será transmitida durante a semana pela TVAL.

Senhor presidente do MDB do

município de Gaspar, Walter Morello;

Muito obrigado! [Degravação:

Taquígrafa Elzamar]

Senhor presidente do PSD do

município de Gaspar, Paulo Wandalen;

Convidamos para receber o

certificado o senhor Valdir Ramos;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Neste momento, senhoras e

senhores, gostaria, dada às homenagens, pedir a

todos, em nome do Parlamento catarinense, uma

salva de palmas aos homenageados nesta noite.

Senhora presidente da Igreja Luterana

do município de Gaspar, Jacqueline Schneider;

(Procede-se à entrega do certificado.) Sejam bem-vindos! Ficamos muito

honrados com a presença de todos os

senhores e todas as senhoras.

(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado a senhora Maria Bernadete da Silva; (Palmas) Neste momento, convido o sr. Osni de

Oliveira Júnior, diretor de marketing da empresa

Círculo S.A., para fazer uso da palavra, em

nome dos homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega do certificado.) O nosso reconhecimento a todos os

homenageados, como também agradecer a

presença das seguintes lideranças e autoridades:

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado a

senhora Maria do Carmo dos Santos da Costa; Excelentíssimo senhor secretário de

Agricultura de Gaspar, o André Waltrich;

O SR. OSNI DE OLIVEIRA JÚNIOR -

Boa noite a todos!(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca] Excelentíssimo senhor secretário de

Assistência Social e Saúde de Gaspar, senhor

Carlos Roberto Pereira;

Cumprimento as autoridades presentes,

de forma especial, o deputado Aldo Schneider,

presidente da Assembleia Legislativa de Santa

Catarina, idealizador da homenagem que tem

um valor tão especial para os gasparenses e

para todas as pessoas que fazem parte da

história da Círculo; cumprimento os homenageados

desta noite que neste ato representam milhares de

pessoas; e todos aqui presentes.

Convidamos para receber o certificado a

senhora Bernadete Zimmermann, neste ato

representada pela senhora Rosane Melo; Excelentíssimo senhor secretário de

Desenvolvimento Econômico, Celso de Oliveira;(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) Excelentíssima senhora secretária de

Educação de Gaspar, Zilma Mônica Benevenutti;Convidamos para receber o certificado a

senhora Margarida Cecília Marquetti; Senhor Ernesto Austin;

(Procede-se à entrega do certificado.) Senhora diretora de Cultura do

município de Gaspar, Neide Silveira;(Palmas) (Passa a ler.)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Artur Soares;

Senhor José Carlos de Carvalho Junior,

da Fundação Municipal de Esportes e Lazer do

município de Gaspar;

“Em 23 de janeiro de 1938, nascia

em Gaspar a Indústria de Fitilhos Leopoldo

Schmalz & Cia., hoje Círculo S.A. Há 80 anos o

sr. Leopoldo não imaginara a dimensão que a

sua empresa tomara, a grandiosidade do

impacto que seu negócio geraria para a

economia e sociedade de Gaspar. Uma

empresa e uma cidade que mutuamente se

desenvolveram. Não há como contar a história

de uma sem mencionar a história de outra.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) Excelentíssimo senhor vice-presidente

da Casa Legislativa do município de Gaspar,

vereador Roberto Procópio;

Convidamos para receber o

certificado o senhor Osmar Orlando Aguiar;

(Procede-se à entrega do certificado.) Excelentíssimo senhor vereador do

município de Gaspar, Francisco Solano Anhaia;(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Antônio Cardoso;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Gaspar, Francisco Hostins Junior;

(Procede-se à entrega do certificado.) Excelentíssimo senhor vereador do

município de Gaspar, Dionísio Luis Bertoldi;

Uma empresa que passou por muitas

fases, todas desafiadoras e necessárias para

que pudéssemos estar aqui nesta

comemoração de 80 anos. Uma empresa que

resignificou o artesanato brasileiro, levando

oportunidade e melhores condições a inúmeras

famílias através do complemento de renda.

Uma empresa orgulhosamente catarinense e

(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Américo Nicoletti;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Gaspar, Cícero Giovane Amaro;

(Procede-se à entrega do certificado.) Excelentíssimo senhor vereador do

município de Gaspar, Evandro Carlos Adrietti;(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Osmar Nicoletti;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Gaspar, Wilson Luís Lenfers.
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que está em constante transformação, mas

sabemos que uma empresa é feita de pessoas,

e se estamos hoje nessa comemoração, é

apenas porque muitas pessoas sonharam com

a Círculo o mesmo sonho, vestiram a camisa da

empresa e construíram com ela a sua história.

Queria contar toda a história da Círculo,

mas seria quase impossível, pois daria em

torno de 80 páginas e, quando em terminasse

não teria mais ninguém para ouvir e, com

certeza, várias pessoas que estão aqui hoje,

iriam dizer: “Não foi bem assim”! Porque nós

vivemos esses momentos. Temos o seu Artur,

com 55 anos, a dona Lenira, esposa do

falecido sr. Roy, inclusive, quero hoje registrar

aqui, sr. Roy e dona Lenira, porque o sr.

Leopoldo disse assim: “Ele não está aqui

porque ele disse que a homenagem é para nós

e não é para ele.” Mas realmente o sr. Roy foi

o parceiro, a mão direita de todos os tempos

que trabalharam juntos. Então dedico a ele esta

homenagem especial, e fico muito grato por

vocês estarem aqui.

empresa. Temos mais de 80 representantes no

Brasil, dois que representam todos os repre-

sentantes, a Dora que está com quase 40 e o

Clésio Rebello que está na terceira geração. O

contrato inicial foi redigido pelo seu Leopoldo, e

temos uma cópia do contrato inicial dele. Então,

está na terceira geração e vem a próxima.Todas essas pessoas estão aqui hoje

representadas pelos homenageados da noite,

quem são elas? Eu que honrosamente

represento aqui. Em nome de todos, só posso

dizer que o sentimento que nos habita é um

misto de orgulho com gratidão; que a alegria é

poder fazer parte de algo com uma história tão

cheia de significados.

Atendemos mais de 11 mil clientes,

exportamos para mais de 20 países. A área

hoje construída que precisamos ampliar,

prefeito, de mais de 40 mil metros quadrados

entre a área que ocupamos, precisamos

ampliar o espaço.

Gostaria de dizer tem muitos cabelos

brancos, alguns vieram depois, o Zagolin sabe

disso, mas estamos muito felizes pela empresa

que estamos construindo. [Degravação: Ademir

Gasstmann Junior]

Não tenho ideia dos próximos 80 anos,

especialmente do cenário atual onde a

mudança é a única certeza. Sabemos que a

continuidade dessa história permanece sendo

escrita por nós, por pessoas. [Degravação:

Nicole Loraine Engel]

Já foi falado, em 1938, o sr.

Leopoldo Jorge Theodoro, em São Paulo, já

idealizou em 1935. Então, só vou falar de três

momentos, para não ir muito longe.

Não é uma empresa de números

expressivos, mas é uma empresa que

buscamos construir de valor. Que as pessoas

se sintam bem trabalhando lá, nosso maior

patrimônio não é a marca Círculo, não são as

máquinas, não são os produtos. São as

pessoas que lá estão, ou que por lá passaram,

e isso sabemos e preza por isto.

Não sabemos que mudanças virão, mas

se algo precisar se manter inalterado que seja

nosso amor e dedicação a esta causa, e que

ele faça os próximos 80 anos serem tão

especiais como foram esses primeiros”.

Em 1935, ele como engenheiro

mecânico, começou a desenvolver máquinas de

são Paulo. Em 1937, veio para cá, onde ele

tinha o cunhado Júlio Schramm e também o

outro cunhado que era de Joinville. Os dois

eram comerciantes, Willy Schossland. Por favor,

sr. Roy, corrigi-me se eu errar. Em 23 de janeiro

de 1938, fundaram a Círculo. Começou aqui no

centro, com quatro empregados, uma casa

cedida pelo sr. Júlio Schramm, em 1942. A

casa está lá até hoje.

Muito obrigado a todos!

(Palmas) Então, estamos muito felizes, os

desafios são grandes, até fui contar quantos

presidentes no Brasil passaram nesses 80

anos, foram mais de 22, ou 23 presidentes.

Imaginem quantos pensamentos diferentes em

relação à política, à economia, e tivemos que

adaptar. Parabéns a todos que conduziram a

empresa nesse tempo para que chegasse viva

e forte neste momento.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Convido para fazer uso da palavra,

em nome da empresa Círculo S.A., o senhor

diretor-presidente, José Altino Comper.

O SR. JOSÉ ALTINO COMPER - Boa

noite!

Temos buscado essa história, e a cada

vez que lembramos, ficamos mais felizes de

saber que uma pessoa lá dos seus 25, 26

anos idealizou uma empresa e quando ele

passou o comando para seu filho, infelizmente

por uma tragédia, veio a falecer, também o

Leopoldo estava com 25, 26 anos. Isso ocorreu

foi 1977, e aí ele assumiu, certamente não

estava preparado para fazer a gestão, convidou

profissional, mudando um pouco a empresa.

Ele acompanhou por um tempo e, depois

fundou a Lince, a nossa Rudder, e naquela

época também nasceu a Plasvale que hoje

conta com 40 anos. Então, esse é um passado

muito sucinto que eu queria falar. Também

gostaria de colocar o presente, conforme bem

colocou o Júnior: É do futuro que nos expira e

que nos desafia”.

Primeiramente, gostaria de ler o que

está nesta placa que tive a honra de receber. Gostaria de agradecer e parabenizar a

todos, e dizer que vocês representam os

nossos colaboradores, aqueles que estão e

aqueles que passaram, também aqueles que

virão ainda. E hoje, presidente, admitimos mais

dez colaboradores.

(Passa a ler)

“A Assembleia Legislativa do Estado de

Santa Catarina, o Poder Legislativo catarinense,

em sessão solene, homenageia a empresa

Círculo S.A. pelos seus 80 anos de fundação

como reconhecimento pelos relevantes serviços

prestados à comunidade gasparense, bem

como ao estado de Santa Catarina na formação de

profissionais engajados na cultura do fazer manual.

Gostaria de agradecer esta

homenagem, ficamos muito felizes. Não sei se

foi a Cléo que ligou ou o Heitor, do Cerimonial,

dizendo que era uma grande homenagem à

empresa Círculo na AssembleiaAssinado deputado Aldo Schneider,

presidente da Assembleia Agradecer também a Cléo e equipe, a

Leda e a equipe interna o eficaz trabalhado do

Cerimonial, agradecer do fundo do coração,

também em nome de todas as pessoas que

estão ou passaram pela Círculo, ao presidente

Aldo, e a todos os 40 deputados, de dizer que

estamos muito felizes por esta homenagem, e

com certeza será guardada num lugar especial.

Florianópolis, 23 de abril de 2018”.

Cumprimento especial ao deputado e

presidente da Assembleia Legislativa, amigo

Aldo Schneider, que nos honra com a sua

presença neste momento especial; ao

presidente da mesa Jean Kuhlmann, nosso

deputado estadual, também muito presente aqui

no nosso município; ao nosso prefeito Kleber Wan-

Dall, e ao presidente da Câmara de Vereadores,

Silvio Cleffi, por ceder a Casa e pela presença.

A Círculo hoje tem mais de 1400

colaboradores, e brincamos dizendo que

fechamos os portões e a crise não entrou, uma

vez do outro lado é o rio pelo rio não veio e não

a deixamos entrar. Então, temos o prazer de

dizer que toda essa crise que o Brasil passou

não demitimos ninguém.

Agradeço aos deputados Jean

Kuhlmann, Silvio Dreveck, ao prefeito e a todos.

Que Deus esteja sempre com vocês e contem

sempre com a Círculo, obrigado!Também cumprimentar todos, em

especial ao Ronaldinho que representa o

presidente Glauco Côrte, presidente da Fiesc,

que é a nossa federação; cumprimentar todas

as autoridades já nominadas; a imprensa que

está aqui dando cobertura e sempre parceira da

Círculo e também da comunidade gasparense;

todos e especialmente os nossos homenageados.

(Palmas)

Sacrificamos resultados, mas não

sacrificamos emprego! Porque está aqui!

Pessoas, a maioria, de 40 anos, ou próximo

disso, fora os diretores. O Júnior não tem 40

anos de Círculo, ainda não.

Obrigado!

(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Parabéns, presidente, pelas palavras!

Ficamos muito felizes com esta

homenagem! Quero voltar aos números da
Agradecemos do fundo do coração, e

acima de tudo, deputado Aldo, o
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reconhecimento do presidente à importância de

cada colaborador, de cada servidor, de cada

funcionário, de cada pessoa que ajudou a

construir, demonstrando, presidente, que com

certeza a Linha Círculo não seria o que é se

não fossem os colaboradores, aqueles que

chegam aos 55 anos e ganham uma

homenagem, e dizem que não podem receber a

homenagem porque não tem mais direito às

férias, não conseguem empregar as férias.

perceberam o sr. José Altino comentou aqui no

início da sua fala que a Linha Círculo, há 80

anos iniciou com quatro funcionários. E quero

dizer que hoje, em Gaspar, temos centenas de

empresas que se passam pela fachada, se vê

um grande galpão, uma grande empresa, que

empregam dezenas, até centenas de pessoas,

mas, Nelson Küstner, nosso presidente da

Associação Empresarial aqui de Gaspar,

começaram pequenos, de repente, na garagem

do carro, na sala da casa, mas que acreditaram

em Gaspar, e que acreditam em Gaspar e

investem em Gaspar. E o maior exemplo o

senhor apresentou aqui dizendo que estão

procurando mais área para expandir e crescer

em Gaspar. Isso é importante!

dois exemplos rapidamente: primeiro, há o

evento de Natal, do qual a Círculo foi parceira

no município de Gaspar para fazer um enfeite

diferenciado na figueira que está na frente da

prefeitura com a parceria do Centro de

Convivência de Idosos de Gaspar, se tornando

assim não apenas uma empresa que visa lucro,

mas também a participação comunitária e

social na cidade.

Parabéns a todos! Deputado Aldo

Schneider, presidente da Assembleia

Legislativa, deputado Jean Kuhlmann, mais

uma vez, muito obrigado, por lembrar e permitir

esta justa homenagem em Gaspar.

Parabéns a todos vocês! Como nós

falamos antes, também o deputado Aldo, com

certeza a Linha Círculo não seria o que é se não

fosse esse povo maravilhoso de Gaspar; essa

cidade maravilhosa; essa população acolhedora,

mas guerreira, que se supera a cada dia.

Muito obrigado!

(Palmas)

Por isso, para prestar esta homenagem,

em nome do povo desta cidade, convido o sr.

prefeito para fazer uso da palavra,

demonstrando gratidão que a cidade, que todos

temos por tudo aquilo que já foi feito por esta

empresa, o que ela é, e o que ela representa

para Santa Catarina.

Tenho certeza que daquilo de que nós

estamos falando em Gaspar que é uma terra para

se orgulhar, o primeiro motivo para se orgulhar é

da nossa gente, do nosso povo, da nossa

população, que aqui acredita e que aqui investe.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jean

Kuhlmann) - Quero agradecer ao prefeito as

belas palavras, e em nome do presidente

deputado Aldo Schneider, de toda a equipe do

Cerimonial, presidente Silvio Cleffi, agradecer a

acolhida desta Casa, a todos os vereadores, a

mesa diretora, a v.exa., na condição de

presidente, que acolheu todos nós, e de forma

carinhosa, também agradecer ao vereador Ciro

Quintino, que tão bem acolheu nosso

presidente e toda equipe da Alesc.

(Palmas)

Esse é o nosso desafio, o nosso

trabalho, de fazer com que o poder público

possa corresponder a essa veia empreen-

dedora, pessoas que moram, que nasceram

aqui, pessoas que vieram de outros estados,

de outros municípios, dr. Sílvio, que fixaram

residência, que trabalham por esta cidade,

tenho certeza de que esta história se junta com

a da Linha Círculo, de pessoas que passaram

lá, de pessoas que tiveram a oportunidade do

primeiro emprego, da primeira experiência

profissional e que a partir dali cresceram, se

desenvolveram, da Círculo saíram hoje grandes

empresários aqui em Gaspar, pessoas que

estão lá há muito tempo como as que foram

homenageadas aqui, e tenho certeza que isso

tudo faz de Gaspar uma grande cidade, um

grande município e que sem dúvida alguma

demonstra de que estamos no caminho certo,

no caminho do crescimento e do desenvol-

vimento. [Degravação: Iago Zilli]

O SR. PREFEITO KLEBER WAN-DALL -

Deputado Aldo Schneider, presidente da

Assembleia Legislativa, meu cordial

cumprimento; deputado Jean Kuhlmann;

inicialmente gostaria de agradecer-lhe por

lembrar desta data, e permitir este momento

aqui na Câmara de Vereadores prestar esta

justa homenagem, como disse o sr. José Altino,

não apenas a empresa, mas principalmente a

todos que trabalham, que trabalharam lá e que

construíram esta história.

Por isso, em nome dessa equipe,

registramos em nome de todos os vereadores

os sinceros agradecimentos. Muito obrigado

pelo carinho! Com certeza o acolhimento de

todos representa o coração, a mão amiga e o

acolhimento do povo de Gaspar. Muito

obrigado, novamente, por ser exemplo para

Santa Catarina, para o Brasil e o mundo.

Cumprimentar o dr. Sílvio Cleffi,

presidente da Câmara, em seu nome e do

vereador Júnior, que é o líder de governo, os

demais vereadores aqui presentes, o sr. José

Altino Comper, o meu cordial boa noite, e em

seu nome todos os homenageados da Linha

Círculo; os secretários municipais aqui

presentes; o ex-prefeito Osvaldo Schneider; o

ex-prefeito Adilson Schmitt, a comunidade;

Ronaldo, obrigado pela presença, repre-

sentando aqui a Fiesc.

Em nome da Presidência, deputado Aldo

Schneider, agradecemos a presença das auto-

ridades e de todos que nos honraram com o

seu comparecimento nesta noite especial.

Neste momento, teremos a execução

do Hino de Santa Catarina.

(Procede-se à execução do hino.)

Parabéns a todos os homenageados,

parabéns, sr. José Altino, pelo trabalho, pela

presidência, pela condução profissional

competente e comprometida, não apenas com

a empresa, mas também com Gaspar, e cito

Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, ordinária, para o dia

subsequente, às 10 horas, conforme calendário

especial. [Degravação: Taquígrafa Ana Maria]

[Revisão final: Taquígrafa Elzamar].

Dizer que é um momento de alegria,

e para mim, é um prazer, uma honra poder

participar e vivenciar este momento. Se vocês

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
CONSTITUIR Comissão de Sindicância Investigativa,

integrada pelos servidores MARCELO AUGUSTO COSTA RICHARD, matrícula
nº 1527, que presidirá os trabalhos, ELIAS AMARAL DOS SANTOS, matrícula
nº 6332, e LIANE BOTH DE AZEVEDO, matrícula nº 5213, com os encargos
de, no prazo de 30 (trinta) dias, apurar os fatos apontados nos expedientes:
ofícios OF/GJA/30/2018, de 16/4/2018, OF/GJA/32/2018, de
18/4/2018 e DTI/CR Of. 007/2018, de 20/4/2018.

ATO DA MESA Nº 171, de 30 de abril de 2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições e nos termos do parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado ALDO SCHNEIDER - PresidenteRESOLVE: com fundamento no art. 16 da Lei

Complementar nº 491, de 20 de janeiro de

2010  
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

–––– * * * ––––
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ATO DA MESA Nº 172, de 30 de abril de 2018 160, de 15 de agosto de 2007, e
convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, Art. 1º DESIGNAR a servidora MEIBEL PARMEGGIANI,

matrícula nº 7181, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
para exercer a função de Chefia - Secretaria de Comissão Permanente,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
17 de abril de 2018 (DL - CC - Comissão de Turismo e Meio Ambiente).

RESOLVE: com fundamento no art. 21 da Lei
Complementar nº 698, de 11 de julho de
2017, c/c o Ato da Mesa nº 006, de 19
de janeiro de 2018.

DESIGNAR DIOGENES LUIZ MACHADO, matrícula nº
8789, servidor do Poder Executivo - Polícia Militar à disposição da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina para exercer a função
gratificada de Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do
Grupo de Atividades de Função Gratificada, com lotação nos respectivo
Gabinete Parlamentar e atribuições de assessoramento parlamentar, a
contar de 1º de maio de 2018 (Gab Dep Gabriel Ribeiro).

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

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - SecretáriaDeputado ALDO SCHNEIDER - Presidente

–––– * * * ––––Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária ATO DA MESA Nº 177, de 30 de abril de 2018

–––– * * * ––––
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

ATO DA MESA Nº 173, de 30 de abril de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

DISPENSAR a servidora VIVIANE CAMARGOS DE SOUSA,
matrícula nº 6341, da função de Chefia de Seção - Suporte Administrativo,
código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
19 de abril de 2018 (DL - Coordenadoria de Publicação).

RESOLVE:

DISPENSAR o servidor VALCIR PAVANATE, matrícula
nº 6816, da função de Assessoria técnica-administrativa - Serviços de
Expediente, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 16 de abril de 2018 (DF - Diretoria Financeira).

Deputado ALDO SCHNEIDER - PresidenteDeputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - SecretárioDeputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - SecretáriaDeputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 174, de 30 de abril de 2018

ATO DA MESA Nº 178, de 30 de abril de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

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

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

Resolução nº 002, de 11 de janeiro de

2006 e alterações, com redação dada pela

Resolução nº 009, de 19 de dezembro de

2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº

160, de 15 de agosto de 2007, e

convalidada pela Lei Complementar nº

642, de 22 de janeiro de 2015,

Art. 1º DESIGNAR o servidor VALCIR PAVANATE,
matrícula nº 6816, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa
para exercer a função de Chefia de Seção - Apoio Administrativo, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
16 de abril de 2018 (DF - Diretoria Financeira).

Art. 1º DESIGNAR a servidora VIVIANE CAMARGOS DE

SOUSA, matrícula nº 6341, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Chefia de Seção - Análise de
Conformidade, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 19 de abril de 2018 (DRH - Coordenadoria de
Gestão e Controle de Benefícios).

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

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

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

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 175, de 30 de abril de 2018

Deputado ALDO SCHNEIDER - PresidenteA MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária

RESOLVE:
–––– * * * ––––

DISPENSAR a servidora MEIBEL PARMEGGIANI, matrícula
nº 7181, da função de Chefia - Secretaria de Comissão Permanente, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de 17 de
abril de 2018 (DL - CC - Comissão de Relacionamento Institucional,
Comunicação, Relações Internacionais e do MERCOSUL).

ATO DA MESA Nº 179, de 30 de abril de 2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente RESOLVE:
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

DISPENSAR o servidor EDSON CARLOS DE QUADRA,
matrícula nº 8151, servidor do Poder Executivo Estadual - EPAGRI à
disposição desta Assembleia Legislativa, da função gratificada de
Assessoria Técnica-Administrativa, código PL/FG-3, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada, a contar de 20 de abril de 2018 (DTI -
Coordenadoria de Informações).

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 176, de 30 de abril de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

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

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretário

–––– * * * ––––
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ATO DA MESA Nº 180, de 30 de abril de 2018 Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de

Atividades de Função Gratificada, a contar de 20 de abril de 2018

(Gab Dep Gelson Merisio).

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente

RESOLVE: Deputado Kennedy Nunes - Secretário

DISPENSAR o servidor VALDEMAR LORENZETTI,

matrícula nº 9176, servidor do Poder Executivo Estadual - EPAGRI à

disposição desta Assembleia Legislativa, da função gratificada de

Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de

Atividades de Função Gratificada, a contar de 20 de abril de 2018 (Gab

Dep Valmir Francisco Comin).

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 182, de 30 de abril de 2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente

RESOLVE:
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

DISPENSAR o servidor ARILTON CARDOSO SCHEFFER,

matrícula nº 9193, servidor do Poder Executivo Estadual - EPAGRI à

disposição desta Assembleia Legislativa, da função gratificada de

Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, do Grupo de

Atividades de Função Gratificada, a contar de 20 de abril de 2018 (Gab

Dep Ada Faraco De Luca).

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 181, de 30 de abril de 2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado ALDO SCHNEIDER - PresidenteRESOLVE:

DISPENSAR o servidor DIEGO RENAN SCHELLER,

matrícula nº 7197, servidor do Poder Executivo Estadual - EPAGRI à

disposição desta Assembleia Legislativa, da função gratificada de

Deputado Kennedy Nunes - Secretário

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
–––– * * * ––––

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

PORTARIAS
PORTARIA Nº 767, 30 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 765, de 30 de abril 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.

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001 e

002/2006, e alterações e convalidada pela lei

complementar nº 642, 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor LUCIO SANTOS BAGGIO,
matrícula nº 7521, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Gerente de Comunicação
Social, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular,
ROSSANA MARIA BORGES ESPEZIN, MATRÍCULA Nº 5280, que se
encontra em fruição de férias por trinta dias, a contar de 6 de maio de
2018 (DCS - Gerência de Comunicação Social).

NOMEAR JADINA FERREIRA MENDES para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-24, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Serafim Venzon - Brusque).Carlos Alberto de Lima Souza

Diretor-Geral Carlos Antonio Blosfeld–––– * * * ––––
Diretor de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 766, de 30 de abril 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,

PORTARIA Nº 768, de 30 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: 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.

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

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa/ Registro Biométrico, a contar de
1º de maio de 2018.
Gabinete do Deputado Valduga NOMEAR RAQUEL CRISTINA KLEIN SCHROLL

SCHIAVINI para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-82, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Mario Marcondes - Campo Erê).

Matrícula Nome do Servidor Cidade

 8793 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA
FILHO

CHAPECÓ

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

–––– * * * –––– –––– * * * ––––

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração


