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P L E N Á R I O

ATA DA 056ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 10h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Carlos Chiodini - Cesar
Valduga - Cleiton Salvaro - Darci de Matos -
Dirceu Dresch - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gelson Merisio - Ismael dos
Santos - Jean Kuhlmann - João Amin - José
Milton Scheffer - Kennedy Nunes - Luciane
Carminatti - Luiz Fernando Vampiro - Marcos
Vieira - Mário Marcondes - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Milton Hobus - Moacir
Sopelsa - Narcizo Parisotto - Natalino Lázare -
Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera - Patrício
Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto -
Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck -
Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

********** continuam. Explica que, por ser um país
federativo, nos Estados Unidos os municípios
têm total autonomia, e a grande fatia da arreca-
dação daquele país fica onde a vida acontece.

Partidos Políticos
Partido PSD
DEPUTADO DARCI DE MATOS

(Orador) - Faz uma reflexão a respeito da
necessidade premente de enxugamento da
máquina pública.

Reportando-se novamente ao Brasil,
reitera que a vida acontece nos municípios que
ficam com apenas 13% da arrecadação, e não em
Brasília, para onde vão os demais 70%. Observa
que os desmandos são muitos e por esse motivo
o país não vai adiante, afirmando que nessa
eleição será diferente, pois a população estudará a
história de cada candidato para ter um Brasil
renovado. [Taquígrafa: Eliana]

Ressalta o movimento forte e pertinente
dos caminhoneiros que tratou da questão
absurda do aumento do óleo diesel de 59% em
um ano. Fala que a população se juntou aos
caminhoneiros para passar a mensagem à
classe política, principalmente, sobre a neces-
sidade de reduzir despesas, pois não vê
atitudes quanto à questão.

Partido: PT
DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -

Faz uma reflexão sobre o futuro do Brasil ante a
paralisação dos caminhoneiros, infiltrada por
grandes empresários, inclusive catarinenses,
com a finalidade de majorar os preços dos
combustíveis, além de pleitear a volta da
ditadura militar no país, considerando uma
atitude criminosa, conforme a Constituição
Brasileira. Afirma que tal situação proveio a
partir de 2014, liderado por um grande grupo
incluindo mídia, Judiciário e lideranças políticas,
provocando a atual crise política e econômica.

Salienta que é importante que mudem
os agentes públicos, mas é fundamental que
se promova também uma mudança na estrutura
do ente público. Coloca que 25 dos 27 es-
tados, estão falidos, e que no Brasil, a cada
eleição, mudam 70 mil cargos comissionados,
não havendo uma sequência nos programas
implantados. Na mesma esteira, cita que o PIB
da Califórnia é maior do que o do Brasil, e por
ser um país mais jovem, questiona por que nos
Estados Unidos deu certo e aqui os problemas

PRESIDÊNCIA - Deputado Silvio Dreveck
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.

A Presidência declara que, por tratar-se
de calendário especial, não há Breves Comuni-
cações, portanto, dá início ao Horário dos
Partidos Políticos.
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Destaca que o referido movimento
trouxe à tona as dificuldades inerentes do país
desde a implantação oficial do transporte
rodoviário quando se descartou a implantação
de ferrovias, caracterizando a falta de
planejamento na história do Brasil.

Aprovado. Indicações n.s: 0287/2018, 0288/2018 e
0289/2018, de autoria da deputada Dirce
Heiderscheidt.

Moção n. 0166/2018, de autoria do
deputado Mário Marcondes, cumprimentando o
presidente da Feira de Exposição
Agropecuária pelos serviços prestados ao
agronegócio no estado.

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

**********
Informa que traria, na presente data, à

Casa Legislativa uma moção pela saída do
presidente da Petrobras, Pedro Parente,
entretanto, o pedido de afastamento ocorreu na
semana anterior, considerando um bem para a
nação brasileira. No entanto, adverte que não
resolve mudar o dirigente da Petrobras, mas
sim, retomar a política adotada durante os
governos dos presidentes Lula e Dilma,
mantendo os preços baixos dos combustíveis,
uma vez que o Brasil produz o próprio petróleo.
[Taquígrafa: Elzamar]

Em discussão. Explicação Pessoal
(Pausa) DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Faz uma reflexão, comentando que
atualmente o Brasil enfrenta um clima de
pessimismo, apenas os fatos negativos estão
ganhando destaque na mídia e nos meios de
comunicação. Entende que seria importante
que o governo e a sociedade civil passassem a
divulgar as coisas positivas e importantes que
acontecem no país. Cita que a mensagem da
Rede Globo, com os dizeres: O Brasil Que Eu
Quero, parece um programa político. Destaca
que as pessoas devem mostrar os bons
exemplos da terra que vivem.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0167/2018, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o presidente da Comunidade Evangélica Nova
Jerusalém no município de Criciúma pela
passagem dos 15 anos de fundação.

Em discussão.

********** (Pausa)
Ordem do Dia Em votação.

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

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

Menciona aspectos positivos do estado
catarinense, como o desmatamento que foi
reduzido em 30% no período de 2016 a 2017,
e também que a exportação de vinhos e
espumantes cresceu 44%.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário ao Projeto de Lei n. 0053/2018.

Aprovada.
Moção n. 0168/2018, de autoria do

deputado José Milton Scheffer, apelando ao
Presidente da República e ao secretário especial
de Aquicultura e Pesca, por melhorias urgentes na
estrutura física e de pessoal do Escritório Federal
de Aquicultura e Pesca em Santa Catarina.

Igualmente, comunica que a comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência apresentou parecer favorável ao
Ofício n. 0483/2016.

Alerta que se vive um sentimento de
nação arrasada, devido às redes sociais que
apresentam muitas reportagens sobre a
criminalidade, corrupção de políticos e aumento
de preços.Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0020/2018.
Em discussão.
(Pausa) Conclui salientando que é preciso

combater o negativismo. Enaltece Santa
Catarina, afirmando que é o melhor lugar para
se viver, e que não se pode parar o Brasil
devido a problemas pontuais em alguns
setores. [Taquígrafa: Ana Maria]

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

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

Aprovada. Requerimento n. 0450/2018, de
autoria do deputado Dirceu Dresch, que requer
prioridade para tramitação do PL n. 0369/12.

Votação da redação final do Projeto
de Lei n. 0035/2018.

DEPUTADO PATRÍCIO DESTRO (Orador) -
Comenta a questão do helicóptero Águia não
ser utilizado nos últimos dias para atender a
região norte do estado, pois a população está
indagando qual é a razão, uma vez que o
equipamento é de fundamental importância
para os atendimentos rápidos que envolvem
vidas humanas. E devido a tal fato solicita
explicações da secretaria de Segurança Pública.

Não há emendas à redação final. Em discussão.
Em votação. (Pausa)
Os srs. deputados que a aprovam

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

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0488/2017.
Aprovado.
Requerimento n. 0453/2018, de

autoria da deputada Luciane Carminatti,
solicitando ao prefeito de Criciúma informações
acerca do prazo para conclusão do laudo da
Defesa Civil para o Centro de Educação Infantil
Construindo o Futuro.

Não há emendas à redação final. Entende que o governo federal continua
a cometer erros em relação ao avanço dos
preços do gás de cozinha e não percebe que a
população brasileira quer valores justos, tanto
para o combustível como para o referido gás, e
as manchetes de jornais mostram
diariamente os aumentos.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Votação da redação final do Projeto

de Lei n. 0537/2017.
Em discussão.
(Pausa)

Não há emendas à redação final. Em votação. Manifesta questionamento em relação a
um projeto de lei de sua autoria que está
parado na comissão de Constituição e Justiça,
o qual beneficiará os produtores de peixes de
água doce e regulamentará a piscicultura no
estado de Santa Catarina. Por isso, solicita
uma atenção maior, pois atualmente existem
30 mil famílias que não conseguem legalizar
seus tanques de produção devido à burocracia
das leis, e o desenvolvimento econômico fica
prejudicado. [Taquígrafa: Sílvia]

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

permaneçam como se encontram. Aprovado.
Aprovada. Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0452/2018,
de autoria do deputado Patrício Destro;
0454/2018, de autoria do deputado Milton
Hobus; 0455/2018, de autoria da deputada
Dirce Heiderscheidt; 0456/2018, de autoria do
deputado Natalino Lázare; 0457/2018, de
autoria do deputado Cesar Valduga; e 0458/2018,
de autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera.

Pedido de Informação n. 0096/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
dos motivos que levaram a edição da
Resolução nº 02/2018, que promoveu o corte
de assessor nas escolas públicas estaduais.

Em discussão. DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para as 14h. [Taquígrafa: Sílvia].

(Pausa)
Em votação. A Presidência comunica ainda, que

serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as

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

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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ATA DA 057ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - 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 - João Amin - José Milton Scheffer -
Kennedy Nunes - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Marcos Vieira - Mário
Marcondes - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -
Milton Hobus - Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto -
Natalino Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo
Minotto - Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio
Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

vida da flora e da fauna nos oceanos, além
de afetar consideravelmente o planeta Terra
e seus habitantes.

reflexão, pois é o Dia Mundial do Meio
Ambiente, uma oportunidade para discussão de
políticas públicas e caminhos de convivência
sustentável com o meio ambiente, um assunto
que deve estar na pauta mundial. Comenta que
Santa Catarina e o Brasil, em alguns setores,
ainda precisam evoluir muito, e a Assembleia
Legislativa tem buscado contribuir, através da
comissão de agricultura, que hoje pela manhã
aprovou projetos que vão ao encontro da pauta
da sustentabilidade.

Para amenizar o avanço da referida
destruição, sugere ao poder público reforçar
políticas públicas de conscientização,
promovendo a sustentabilidade, desenvol-
vimento harmônico, correto e moderado do
homem em relação aos recursos naturais
disponíveis. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -
Reporta-se ao depoimento, na presente data,
na Câmara dos Deputados do doleiro Tacla
Duran, que o juiz Sergio Moro acredita que
abrirá a ‘caixa-preta’ perante as investigações
que são apuradas na operação Lava jato. Tece
comentários em relação aos brasileiros que
vestiram a camisa verde-amarela há dois anos
e, mesmo agora faltando 15 dias para os jogos
da Copa, acredita que a população brasileira
sente-se envergonhada por todo o ocorrido.

Fala também sobre o setor pesqueiro do
Brasil e de Santa Catarina, relatando que
visitou, acompanhado pelo presidente da
Federação dos Pescadores, o escritório da
Secretaria Especial de Pesca catarinense no
intuito de conhecer o seu trabalho. Relata que
lá encontrou apenas três abnegados
funcionários que tentam dar atendimento à
grande demanda, pois o estado é o segundo
produtor de pescado do país, bastante forte
tanto na pesca industrial como artesanal, com
40 mil pescadores e mais aqueles que
trabalham na aquicultura, produzindo mais de
200 mil toneladas.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Kennedy Nunes
Ana Paula Lima

DEPUTADO KENNEDY NUNES (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.

Ao mesmo tempo, comenta que durante
a mobilização dos caminhoneiros os brasileiros
sentiram os preços abusivos praticados, a
estagnação econômica no comércio das
pequenas empresas e das grandes por não
aguentarem a carga tributária. Enfatiza que o
petróleo extraído no Brasil é exportado para os
Estados Unidos e o ex-presidente da Petrobras
comprava-o, refinado, e mais caro fazendo com
que o preço disparasse. Afirma que quem
governa o Brasil na atualidade é uma quadrilha
de golpistas e que está destruindo o país,
entregando o ouro negro, que é o segundo
produtor mundial de petróleo.

*********
Declara que estes números poderiam

ser duplicados, mas o setor está paralisado,
porque o poder público, que deveria gerir e criar
condições para tal, não atende nem 10% da
demanda, não conseguindo liberar carteiras e
licenças para mais de quatro mil filhos de
pescadores que esperam pela legalização para
poder trabalhar sem serem multados.

Breves Comunicações
DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)

- Reporta-se ao tema da semana anterior,
versando sobre a decisão da secretaria
estadual da Educação de dispensar a
assessoria de direção em um dos turnos nas
escolas que trabalham em três turnos. Afirma
que a Educação precisa de mais investimentos
e menos cortes, e juntamente com repre-
sentantes da classe e outras lideranças, busca
construir ações para reverter esta decisão
equivocada. Ressalta a importância de unir
forças e encontrar uma solução definitiva,
agradecendo o apoio de todos os parla-
mentares neste pleito. Justifica a necessidade
dos assessores de direção, que muitas vezes
acumulam funções de assistente técnico,
pedagógico e administrativo, além de
ministrarem aula como professores substitutos
quando necessário.

Neste sentido, informa que encaminhou
uma moção, em nome da Assembleia
Legislativa, reivindicando à Presidência de
República e ao Ministério do Planejamento
melhor atenção ao setor pesqueiro catarinense,
designando mais funcionários e dando
condições de funcionamento à Secretaria
Especial da Pesca no estado, respeitando
assim o empreendedorismo das empresas de
pesca e dos pescadores artesanais, um setor
com capacidade de gerar muitos empregos.

Na oportunidade, cita o exemplo que a
Casa Legislativa catarinense tem dado ao Brasil ao
informar a quarta edição do Congresso Nacional do
Parto Humanizado, destacando a realização em
etapas regionais, como na cidade de Blumenau, na
região sul, oeste, serrana, planalto norte e na
capital do estado, quando ocorrerão palestras e
debates a respeito da humanização do parto.
[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -
Faz um alerta a toda população de Santa
Catarina que depende de transporte público,
esclarecendo que um dos insumos que mais
incide na passagem de ônibus, é o óleo diesel,
e com o desconto que o governo federal
concedeu de R$ 0,46 é obrigado a ocorrer à
redução da tarifa. Portanto, destaca que os
usuários devem cobrar dos prefeitos a
diminuição do valor do translado coletivo.
Salienta que se isto não ocorrer o lucro vai ficar
para as empresas.

Deputado Milton Hobus (Aparteante) -
Concorda com a importância do tema para os
pescadores, declarando seu apoio às
reivindicações, pois o setor é parte importante
da economia do estado. Ressalta que é visível
a falta de pessoal para conduzir o trabalho,
mas também seria importante empregar
tecnologia para amenizar o problema, dando
agilidade às necessidades dos pescadores,
como carteiras e licenças. [Taquígrafa: Sara]

Comenta sobre o Junho Vermelho, mês
que foi escolhido para falar sobre a importância
da doação de sangue. Também enfatiza que a
doação de sangue é um gesto de amor ao
próximo, e que precisa ser cultivado, pois salva
vidas. Frisa que em alguns períodos os
estoques ficam reduzidos, como festas de final
de ano, e o inverno, quando as pessoas ficam
mais doentes. Também lamenta que apesar
das inúmeras campanhas, os bancos de
sangue continuem com seus estoques em
situação crítica, e destaca a importância de
colocar a doação como uma prioridade, não
apenas como um fato ocasional durante a vida,
garantindo assim que as emergências sejam
atendidas. [Taquígrafa: Sara]

Partido: PMDB
DEPUTADO VALDIR COBALCINHI

(Orador) - Faz menção à mobilização dos
caminhoneiros no Brasil, destacando a eficaz
administração do estado de Santa Catarina no
gerenciamento da crise, conforme declaração
da procuradora-geral do Ministério Público
Federal, ratificada por um dos seus componentes.

Finaliza acrescentando que todos os
brasileiros devem exigir os seus direitos com
relação à questão. Lembra que o diesel é um
dos pesos maiores juntamente com
lubrificantes, pneus e, que está diretamente
ligado a tabela de preço da tarifa do
deslocamento público. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Orador) - Reporta-se ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, comemorado na presente data,
mencionando o relatório emblemático da ONU
que faz um alerta à população mundial sobre a
utilização desordenada do plástico na indústria
e descarte inadequado, comprometendo a

Salienta que participou no interior do
estado da relevante e vitoriosa iniciativa dos
representantes de cada região, acionando as
Polícias Militar e Civil, bombeiros, órgãos
públicos, câmaras municipais, juntamente com
a eficaz atuação da Defesa Civil, administrando
as questões emergentes com absoluto

**********
Partidos Políticos

Partido: PP
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER

(Orador) - Lembra que hoje é um dia de grande
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altruísmo, e acrescenta que Santa Catarina é
referência internacional, condição que possibilitou
os representantes do estado compartilhar seus
ensinamentos a outros da federação, e considera
que tal atitude merece comemoração.

principalmente para ações nos setores de
fortalecimento do SUS, justamente a que mais
precisa para atender à população mais carente.
Lamenta a decisão adotada, já que não dá para
admitir que num momento em que tanto se fala
em melhorias, o corte do governo recai no setor
mais sensível, que é a saúde pública.

dos efeitos da poluição, sendo que os maiores
poluidores são os derivados de petróleo.
Lamenta que apesar do discurso recorrente da
necessidade de diminuir a poluição, outras
alternativas continuam muito caras, e demais
iniciativas têm os seus projetos parados.
Acredita que o IMA poderá dar mais agilidade
aos inúmeros projetos de geração de energia,
diminuindo assim o seu custo, tanto
economicamente como para o meio ambiente.
[Taquígrafa: Sara]

Deputado Natalino Lázare (Aparteante) -
Cumprimenta o deputado pelo pronunciamento,
colocando com absoluta presteza os aconteci-
mentos da paralisação dos caminhoneiros.
[Taquígrafa: Elzamar]

Finaliza cumprimentando o deputado
Valdir Cobalchini, líder do governo, pelo esforço
e pelo anúncio que fez da disposição do gover-
nador catarinense em voltar atrás, na decisão
de demitir os assessores de direção em
unidades escolares que funcionam nos três turnos,
espera que a situação se normalize nas escolas.

Partido: PSD
DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Reporta-se à fala do deputado Valdir Cobalchini,
que o antecedeu, parabeniza-o pela explanação
sobre a paralisação dos caminhoneiros e,
afirma que a sociedade brasileira e os próprios
caminhoneiros não são vencedores diante da
grave crise que se instalou no país durante o
período de mobilização.

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

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Presi-
dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.Deputado Milton Hobus (Aparteante) -

Parabeniza o deputado Neodi Saretta, pelo
tema do pronunciamento, alertando que não há
necessidade de cortar verba nenhuma, a
Petrobras tem condições e deve arranjar um
melhor sistema para atender o cidadão
brasileiro. [Taquígrafa: Ana Maria]

Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0459/2018,
de autoria do deputado Mário Marcondes;
0460/2018, 0461/2018 e 0462/2018, de
autoria do deputado Antônio Aguiar;
0463/2018, de autoria do deputado Dirceu
Dresch; 0464/2018, de autoria do deputado
Cleiton Salvaro; 0465/2018, de autoria do
deputado Carlos Chiodini; 0466/2018 e
0467/2018, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; e 0468/2018, de autoria do
deputado Neodi Saretta.

Destaca o excelente trabalho realizado
pelos coordenadores da Defesa Civil catari-
nense, os quais estão preparados para
enfrentar situações de crise, como a habilidade
de negociar com os caminhoneiros a liberação
de insumos para hospitais e agroindústria.

Partido: PSDB
DEPUTADO SERAFIM VENZON (Orador) -

Cumprimenta e agradece o líder do governo
pela posição em relação à resolução da
Secretaria da Educação que exonerava os
assessores de direção dos colégios estaduais.
Destaca que o deputado Valdir Cobalchini já havia
anunciado que a mesma seria revogada, contando
com o compromisso do governador para tal.

Entende que o Brasil está chegando ao
fundo do poço e salienta que a Petrobras foi
usada politicamente, foi dilapidada e, agora
vive o momento de crise por ter um governo
insensível que mexe no preço dos combustíveis
todos os dias. Defende um estado enxuto e a
lei da oferta e da procura, o livre mercado, ao
citar a estrutura da Petrobras como deficiente.
[Taquígrafa: Sílvia]

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, a
Indicação n. 0290/2018, de autoria do
deputado Mário Marcondes.

Fala também sobre o Dia Internacional
do Meio Ambiente, tema importante na
imprensa, saudando o presidente do IMA -
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina,
Alexandre Waltrick, que tem encaminhado
inúmeras intenções empresariais que resultam
em questão ambiental.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
Neste momento, a Presidência passa

ao horário destinado a Explicação Pessoal e,
não havendo oradores a fazer uso da palavra,
encerra a sessão, convocando outra, ordinária,
para o dia subsequente, à hora regimental.
[Coordenadora Carla].

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Faz menção ao anúncio do governo federal em
cortes de recursos, que atinge diversas áreas.
Comenta em especial a redução de recursos na
saúde, que vai chegar a R$ 179 milhões,

Registra que a Organização Mundial da
Saúde anuncia que aproximadamente sete
milhões de pessoas morrem no mundo vítimas

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
VI - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
FIESC;
Titular: Andressa Mongruel Martins Vicenzi
Suplente: Silvia do Valle PereiraATO DA MESA Nº 203, de 23 de maio de 2018
vii - Instituto Comunitário Grande Florianópolis - ICOM;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,

Titular: Mariane Maier Nunes
Suplente: Renata Machado Pereira da Silva

RESOLVE: VIII - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM SANTA CATARINA -
OAB/SC;Art. 1º Constituir a Comissão Mista de que trata o art. 5º da

Lei nº 12.918, de 23 de janeiro de 2004, que “Cria o Certificado de
Responsabilidade Social de Santa Catarina para empresas
estabelecidas em território catarinense”, com a finalidade de
regulamentar e organizar a 8ª Edição do evento anual e deliberar sobre
os critérios que nortearão a escolha das organizações a serem
premiadas, composta por representantes das seguintes instituições:

Titular: Arlete Carminatti Zago
Suplente: Robson Rafael Pasquali
IX - FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS, E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E DOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
DO ESTADO DE SANTA CATARINA (FEMPE/SDS); - vice-presidente
Titular: Luciano Sérgio Michelan

I - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
ALESC (presidência); Suplente: Guilherme dos Santos Murara

X - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE EMPRESAS PÚBLICAS
DE SANTA CATARINA - ARESC

Titular: João Felipe de Novais
Suplente: Elisângela Weigel Schappo

Titular: Ana Paula Rodrigues Lopes SimmII - FECONTESC;
Suplente: Luciane Pellizero dos Santos HerkenhoffTitular: Itelvino Schnaider
XI - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
BADESC

Suplente: Gabriele Gil Gomes
III - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/SC;

Titular: Giuliano Barbato WolfTitular: Raquel de Cássia S. Souto
Suplente: Marcelo Scheidt MartinsSuplente: Tadeu Pedro Vieira
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 23 de abril de 2018.

IV - FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS - FECAM
Titular: Apoena Santos
Suplente: Dayana Maressa S.P. Pamato Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
V - FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA -
FECOMÉRCIO;

Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

Titular: Ana Carolina Rocha (Republicado por Incorreção)
Suplente: Carlos Alberto Geremias Junior –––– * * * ––––
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ATO DA MESA Nº 204, de 23 de maio de 2018 ATO DA MESA Nº 211, de 07 de junho 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 no art. 12 da Lei

Complementar nº 698, de 11 de julho de

2017, que altera a redação do art. 18 da

Resolução nº 002, de 2006, c/c com o Ato

da Mesa nº 006, de 19 de janeiro de 2018.

RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas

alterações, e convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015.

DESIGNAR GEANCARLO STEIN, matrícula nº 4184,
servidor do Poder Executivo Estadual à disposição desta Assembleia
Legislativa por meio do Ato do Poder Executivo nº 657/2016 e Termo
de Convênio nº 1546/2015, para exercer a função gratificada de
Assessoria Técnica-Administrativa, código PL/FG-4, do Grupo de
Atividades de Função Gratificada, com lotação na Coordenadoria de
Informações e atribuições de revisar e atualizar as bases de dados do
Sistema Integrado nas quais se armazenam dados da Alesc e prestar
assessoria técnica-administrativa ao Coordenador; a contar de 21 de
maio de 2018 (DTI - Coordenadoria de Informações).

NOMEAR DAYANA ROMEIRO MOTA, matrícula nº 8452,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador de
Taquigrafia das Comissões, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de 05 de Junho de 2018 (DL -
Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões).

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente –––– * * * ––––
Deputado Kennedy Nunes - Secretário ATO DA MESA Nº 212, de 07 de junho de 2018
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário 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,

(Republicado por Incorreção)
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 205, de 23 de maio de 2018 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1262/2018,

EXONERAR o servidor RONALDO BRITO FREIRE,
matrícula nº 3276, do cargo de Coordenador de Taquigrafia das
Comissões, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 05 de Junho de 2018 (DL - Coordenadoria de
Taquigrafia das Comissões).

RESOLVE: com fundamento no § 5º do art. 2º da

Emenda Constitucional n. 41/2003.

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor SAULO DE OLIVEIRA,
matrícula nº 1138, ocupante do cargo de Analista Legislativo I, código
PL/ALE-30, a contar de 8 de maio de 2018.

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

–––– * * * ––––
Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente ATO DA MESA Nº 213, de 07 de junho de 2018
Deputado Kennedy Nunes - Secretário 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 Mauricio Eskudlark - Secretário
(Republicado por Incorreção)

–––– * * * –––– RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002, de 11 de janeiro de 2006, e suas

alterações, e convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015.

ATO DA MESA Nº 210, de 07 de junho 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 no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora DAYANA ROMEIRO MOTA,
matrícula nº 8452, do cargo de Assessor de Relações Institucionais
para Assuntos Internacionais, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal
da Assembleia Legislativa, a contar de 05 de Junho de 2018 (CGP -
Secretaria Executiva de Relações Institucionais).

NOMEAR RONALDO BRITO FREIRE, matrícula nº 3276,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de
Relações Institucionais para Assuntos Internacionais, código PL/DAS-6,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 05 de
Junho de 2018 (CGP - Secretaria Executiva de Relações Institucionais).

Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente Deputado ALDO SCHNEIDER - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário Deputado Mauricio Eskudlark - Secretário

–––– * * * –––– –––– * * * ––––

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

AVISO DE LICITAÇÃO
2018. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 6º andar, Edifício João Cascaes, Avenida Hercílio Luz nº
301, esquina com a Rua João Pinto - Centro - Florianópolis/SC.

AVISO DE LICITAÇÃO Florianópolis/SC, 07 de junho de 2018.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações e Contratos

–––– * * * ––––

AVISO DE RESULTADO2º REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ACÚSTICAS NOS
ESTÚDIOS DE TV E RÁDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA (ALESC). AVISO DE RESULTADO
DATA: 21/06/2018 - HORA: 09:00 h O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

designado pelo(a) Portaria nº 729, comunica que atendidas as
especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 000013/2018, obteve o seguinte resultado:

ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 21 de junho de
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OBJETO: Aquisição e instalação de módulos de expansão e drives para
tape library, além de um servidor, de rede, sistema operacional e

demais acessórios, com garantia de 05 (cinco) anos, incluindo suporte,
conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e informação.

RESULTADO:
LOTE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)

1 Módulo de expansão da Library Storage, drive para Tape Library
Storage, garantia de 5 anos e instalação

VS DATA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 202.535,51

2 Servidor Rack, instalação e acessórios PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 89.000,00
Florianópolis, 3 de maio de 2018.

HELIO ESTEFANO BECKER FILHO
PREGOEIRO(A)

–––– * * * ––––

PORTARIAS
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.

PORTARIA Nº 936, de 07 de junho 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de
provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da servidora
MARIA APARECIDA DE BRITTOS MOLGARO, matrícula nº 5470, de
PL/GAB-85 para o PL/GAB-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

EXONERAR o servidor FABRICIO KRELLING, matrícula nº
8249, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-78, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 06 de Junho
de 2018 (Gab Dep Antônio Aguiar).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 940, de 07 de junho 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 937, de 07 de junho 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 KELLIN BORGES, matrícula nº 6065, de PL/GAB-70 para o
PL/GAB-79, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
LUIZ MODESTO COSTA, matrícula nº 7889, de PL/GAB-74 para o
PL/GAB-79, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Valduga)

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 941, de 07 de junho 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 938, de 07 de junho de 2018

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.

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,

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-97 para o
PL/GAB-100, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de
07 de Junho de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

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 HumanosALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora SYLVIA STORK MELLO, matrícula nº 8765, de PL/GAB-28 para
o PL/GAB-44, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 942, de 07 de junho 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 939, de 07 de junho de 2018 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.

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,
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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-90 para o
PL/GAB-96, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

NOMEAR EDILSON ERMES SIQUEIRA, matrícula nº
5206, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor
de Comissão Permanente, código PL/GAC-59, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de 06 de Junho de 2018 (DL -
CC - Comissão de Constituição e Justiça).
Carlos Antonio Blosfeld

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

–––– * * * –––– PORTARIA Nº 947, de 07 de junho de 2018
PORTARIA Nº 943, de 07 de junho 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 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

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

NOMEAR DOUGLAS ALAN DA SILVA, matrícula nº
8553, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-59, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Antônio Aguiar - Canoinhas).

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-73 para o
PL/GAB-76, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Ada Faraco De Luca)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Carlos Antonio Blosfeld PORTARIA Nº 948, de 07 de junho 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 944, de 07 de junho 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 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações e convalidada
pela lei complementar nº 642, 22 de
janeiro de 2015.

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

NOMEAR DIOGO JOSÉ DREYER TEIXEIRA para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Luciane Maria Carminatti - Chapecó).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
FELIPE BURK, matrícula nº 8515, de PL/GAB-33 para o PL/GAB-42, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 07 de Junho
de 2018 (Gab Dep Gabriel Ribeiro)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 949, de 07 de junho 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 945, de 07 de junho 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 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.

NOMEAR MARCIA JURACI GARCEZ, matrícula nº
8102, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-33, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Moacir Sopelsa).

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
EMILIANO RAMOS BRANCO NETO, matrícula nº 7929, de PL/GAB-100
para o PL/GAB-99, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Gabriel Ribeiro)

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 950, de 07 de junho 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

–––– * * * –––– RESOLVE: nos termos dos arts. 9º, 11 e 92 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, alterações e convalidada pela
lei complementar nº 642, 22 de janeiro de
2015.

PORTARIA Nº 946, de 07 de junho 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,

NOMEAR DIEGO FERNANDES BRIGIDO, matrícula nº
8823, ervidor do Executivo Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e
Esporte à disposição desta Assembleia Legislativa para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-03, Atividade Parlamentar Externa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Leonel Pavan - Florianópolis).

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de ezembro 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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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