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P L E N Á R I O

ATA DA 058ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 06 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 - Cesar Valduga -
Cleiton Salvaro - Darci de Matos - 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.

Gelson Merisio, a governador do estado, no
próximo sábado, na cidade de Chapecó, e
enfatiza que é um grande evento, fortalecendo
a aliança no oeste de Santa Catarina.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Tece comentários sobre reunião com o
secretário de Segurança Pública em que foram
discutidos temas relacionados à violência,
principalmente o alto percentual de jovens
negros. E como membro das comissões de
Direitos Humanos e de Segurança Pública
demonstra sua preocupação frente a crimes
que atingem a camada mais vuInerável da
sociedade brasileira, que são os jovens de
famílias empobrecidas e sem acesso a
políticas públicas, fato que deixa o caminho
livre para os traficantes de drogas dominarem
os bairros mais pobres do estado e do Brasil.

Faz um agradecimento especial à
Academia de Letras do Brasil/Canoinhas que
prestou homenagem à madre Carmem Welter,
ao empresário Osmar Fuck e à comerciante
Cecy Schoroeder Allage, salientando a
contribuição de tais homenageados para o bem-
estar da comunidade. Nessa linha de
raciocínio, informa ao prefeito Renato Gama
Lobo, de São Francisco do Sul, que as
reivindicações pleiteadas em relação à
segurança pública do município serão
atendidas pelo governo do estado.

Aborda a questão da produção no
estado que sofreu perdas com a paralisação
dos caminhoneiros e, agora, enfrentam mais
dificuldades de sanar as dívidas junto aos
bancos, por isso haverá tratativas em Brasília
e, aqui, no estado de Santa Catarina para
buscar soluções que atendam aos produtores
rurais. [Taquígrafa: Sílvia]

Referencia com satisfação a visita de
empresários de Itaiópolis, Santa Terezinha e de
Braço do Norte, especificamente ao Nivaldo e
sua equipe.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Kennedy Nunes
Maurício Eskudlark Por fim, destaca que na reunião da

comissão de Transportes e Desenvolvimento
Urbano prestou-se uma homenagem ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, aludindo ao
Complexo Quiriri formado pelos municípios de
Campo Alegre, Rio Negrinho, São Bento do Sul
e Corupá, conjunto que contribui para o
desenvolvimento do meio ambiente, além de
incrementar o turismo na região, e parabeniza
os prefeitos que fazem parte do importante
consórcio. [Taquígrafa: Elzamar]

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.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Demonstra preocupação com relação
à carreira dos policiais civis no estado, uma
discussão que há muito está sendo discutida
na tribuna da Casa. Cita que houve conquistas
na administração do governador Luiz Henrique
da Silveira, e que infelizmente após este
período não ocorreu nenhuma ascensão e
melhoria no plano de carreira. Questiona o fato

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador) -
Convida os membros do partido e todas as
pessoas para o lançamento da candidatura de
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de outras categorias, como a Polícia Militar e
Bombeiros terem data certa para serem
promovidos anualmente, sendo que não
acontece o mesmo com os policiais civis.
Comunica que conversou com o atual gover-
nador Eduardo Pinho Moreira, que acenou de
forma positiva e abriu a possibilidade de falar
com a Secretaria de Segurança Pública,
mencionando que será elaborado projeto de lei
para corrigir a questão. Explica que o projeto
será encaminhado a Alesc, e que terá critérios
específicos para a Polícia Civil.

catarinense. Agradece aos governadores
Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira
por permitirem que tudo isso acontecesse.

deputado Gabriel Ribeiro, que altera Lei nº
12.854, de 2003, que “Institui o Código
Estadual de Proteção aos Animais”, para
garantir mais dignidade, integridade física e
bem-estar dos animais.

Seguindo sua explanação, reporta-se à
divulgação da imprensa das contas do governo
estadual referente ao ano de 2017, salientando
que houve rombo no orçamento, posição que
descumpre a Constituição. Manifesta
insatisfação do parecer elaborado pelo
Ministério Público no que se refere aos serviços
básicos oferecidos à população, como saúde e
educação e ao aumento de gasto na Folha de
Pagamento. Entretanto, posiciona-se na defesa
veemente do trabalho responsável realizado
pelo governo, parabenizando o governador
Raimundo Colombo pela coragem e desempenho.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de Turismo
e Meio Ambiente; e de Agricultura e Política Rural.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Gabriel Ribeiro.Conclui que será uma lei sucinta, com
promoções automáticas, como sempre foi o
desejo de todos, e que vai dar oportunidade
para que o policial possa ser promovido até o
final de sua atividade quando ocorrer a sua
aposentadoria. [Taquígrafa: Ana Maria]

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -

Corrobora as palavras do deputado,
acrescentando que quando viajou ao Japão com
o governador Raimundo Colombo tiveram a
oportunidade de conhecer o trabalho da Jica, e
agora os catarinenses vivenciam o eficaz procedi-
mento de combate à ação da natureza, graças à
diplomacia entre as nações feita por entidades e
lideranças regionais. [Taquígrafa: Elzamar]

Aprovado.
Discussão e votação em primeiro turno

do Projeto de Lei n. 0116/2016, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini, que acresce os
arts. 131-L e 131-M à Lei nº 14.675, de 2009,
que institui o Código Estadual do Meio Ambiente.

**********
Partidos Políticos

Partido: PT
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA

(Orador) - Menciona a realização do Congresso
Extraordinário da Juventude do PT, em Brusque,
no dia 9 e 10 do corrente mês, reunindo jovens
catarinenses para debater políticas e discutir
sobre o contexto que o país vive no momento.
Considera oportuna tal discussão diante dos
desmontes que estão acontecendo através da
atuação do governo.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; de Turismo e Meio
Ambiente; e de Agricultura e Política Rural.

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - A Presidência suspende a sessão para
que possa usar a tribuna o prefeito municipal
de Nova Veneza, Rogério José Frigo, acompa-
nhado da rainha Letícia Back, da primeira
princesa Carini Michels e da segunda princesa
Cristiane Savio, divulgar a Festa da
Gastronomia e Carnevale Di Venezia, a ser
realizada entre os dias 14 a 17 de junho de
2018. [Taquígrafa: Elzamar]

Em discussão.
A Presidência, por solicitação do autor,

com aquiescência das lideranças, retira a
matéria de pauta.

Ressalta a importância da juventude
tratar de temas como o afastamento da
presidenta Dilma e, através do golpe, a
construção de um modelo neoliberal que
concentra poder e riqueza na mão de pequenos
grupos em detrimento da maioria da população.
Também cita que o protagonismo dos jovens,
neste momento, reivindicando políticas de
juventude, com o jovem envolvido nesta
discussão, é de grande relevância.

Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei n. 0253/2017, de autoria do
deputado Padre Pedro Baldissera, que altera o
§ 1º do art. 2º da Lei nº 16.971, de 2016, que
institui o Tratamento Favorecido e Simplificado
para o Microprodutor Primário do Estado de
Santa Catarina e estabelece outras providências.

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

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia. Ao presente projeto foi apresentada

emenda supressiva.Destaca que fruto deste movimento,
depois de vários anos, conseguiu-se, através
do Parlamento e por iniciativa do governo do
estado, a implantação oficial do Conselho
Estadual da Juventude, tornando-se uma
ferramenta importante para a construção de
políticas de juventude no estado. Conclui que o
congresso também é extremante importante para
debater políticas de inclusão social, apontando o
valor da participação do jovem nessa questão.

Esta Presidência comunica que a
comissão de Constituição e Justiça apresentou
parecer contrário ao Projeto de Lei n. 0156/2017.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Agricultura e
Política Rural.

Discussão e votação em turno único do
Projeto de Lei n. 0534/2017, de autoria do
Governador do Estado, que institui a Política
Estadual de Apoio à Agricultura Urbana e
estabelece outras providências.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Padre Pedro Baldissera, Fernando
Coruja e Dirceu Dresch.Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Agricultura e
Política Rural.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Deputada Ada De Luca (Aparteante) -

Sugere ao deputado que neste congresso
também seja discutido o Programa Primeiro
Emprego, porque está acontecendo um
equívoco quanto à exigência de experiência,
explicando que o jovem vai em busca de
trabalho e sem experiência não é contratado.
[Taquígrafa: Sara]

Aprovado.Em discussão.
Discussão e votação em primeiro turno

do Projeto de Lei n. 0532/2017, de autoria do
deputado Mauro de Nadal, que institui a
Semana Estadual da Horta Orgânica do Estado
de Santa Catarina.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Padre Pedro Baldissera, Fernando
Coruja, Moacir Sopelsa, Natalino Lázare e
Dirceu Dresch.

Em votação.
Ao presente projeto foi apresentada

emenda modificativa.
Partido: PSD Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -
Comenta por exibição de vídeo o desempenho e
a organização da Defesa Civil no estado de
Santa Catarina, aclamado pela Agência de
Cooperação do Japão, Jica, com referência
mundial na gestão de desastre provocado pela
natureza, graças à parceira do governo do
estado com a referida instituição, oferecendo
meios para reduzir os efeitos de deslizamentos de
terra que tanto atinge a comunidade catarinense.

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça; e de
Agricultura e Política Rural.

Aprovado.
Discussão e votação em turno único do

Projeto de Resolução n. 0006/2016, de autoria
do deputado Dirceu Dresch, que restitui simbolica-
mente os mandatos do vice-governador e dos
deputados estaduais do estado de Santa Catarina,
cassados entre os anos de 1964 e 1969.

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

permaneçam como se encontram.Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça. Aprovado.

Pedido de Informação n. 0097/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra, informações acerca
da licitação que tem por objetivo contratar
empresa para supervisionar a obra de reforma
das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Sales.

No momento seguinte, destaca que, em
data anterior, o estado fechou convênio com a
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais,
CPRM, com sede em Brasília, disponibilizando
o mapeamento de risco geológico dos 295
municípios de Santa Catarina, em tempo real,
promovendo ação preventiva nos momentos de
crise. Também, na próxima semana, o
secretário municipal do Meio Ambiente, Rodrigo
de Andrade propiciará ao estado, por meio de
convênios, imagens automáticas de satélite
com a finalidade de proteger a vida do povo

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Dirceu Dresch, Fernando Coruja,
Ismael dos Santos, Ada De Luca, Rodrigo
Minotto, Valdir Cobalchini, Luciane Carminatti,
Cesar Valduga e Maurício Eskudlark.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Discussão e votação em primeiro turno

do Projeto de Lei n. 0083/2017, de autoria do Aprovado.
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Pedido de Informação n. 0098/2018,
de autoria do deputado Antônio Aguiar,
solicitando ao secretário da Segurança Pública
informações acerca do número de denúncias e
atendimentos registrados no Disque 100
envolvendo violência sexual e abuso de
crianças e adolescentes no ano de 2017.

Moção n. 0174/2018, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro,
cumprimentando os soldados Andrey Ortolan da
Silva de Carvalho e Romário Fernandes por ato
de bravura no salvamento das vítimas de
incêndio em Itajaí.

Explicação Pessoal
DEPUTADO JEAN KUHLMANN (Orador) -

Reporta-se ao corte de mais de R$ 23 milhões
que o governo federal, Michel Temer, decretou
para a duplicação da BR-470, ficando apenas
com algo em torno de R$ 120 milhões.
Considera tal atitude um descaso para o
estado, por retirar de Santa Catarina e destinar
para outros estados e isso ocorreu antes da
mobilização dos caminhoneiros. Informa que
em 56 dias de pedágio são arrecadados R$ 27
milhões de impostos no vale médio de Itajaí,
valor que pagaria a obra de duplicação da
referida BR. Por isso, solicita o empenho dos
políticos que representam Santa Catarina para
que também demonstrem sua indignação com
o corte do governo de uma obra tão importante
para os catarinenses.

Em discussão.
(Pausa)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.
Moção n. 0175/2018, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o subtenente Ediomar Vicente Pereira do Corpo
de Bombeiros Militar pelos relevantes serviços
prestados na carreira militar.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0099/2018,

de autoria do deputado Valmir Comin,
solicitando ao diretor-presidente da Casan,
informações acerca da construção da barragem
do Rio do Salto, no município de Timbé do Sul. Em discussão.

(Pausa) Deputado Gabriel Ribeiro (Aparteante) -
Corrobora a fala do deputado. [Taquígrafa: Sílvia]

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

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -

Cumprimenta o prefeito de Rio Fortuna, sr.
Lindomar Ballmann, também a primeira dama,
a rainha e princesas da cidade, presentes à
sessão, para fazer convite a todos os parla-
mentares a participarem da 1ª Feira de
Gastronomia, paralela com a 3ª
Gemeindefeste, nos dias 16 e 17 de junho,
sejam todos bem-vindo.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Aprovada.
Moção n. 0176/2018, de autoria do

deputado Dr. Vicente Caropreso,
cumprimentando o senhor Miguel João Simão,
pela sua trajetória de amor à literatura e efetivo
trabalho pelas Academias de Letras no estado
de Santa Catarina.

Aprovado.
Moção n. 0169/2018, de autoria da

Bancada do PSD, apelando ao Governador do
Estado para que seja instalado uma unidade do
Ceasa no município de Lages.

Em discussão.
Em discussão. Faz menção a projeto de Lei n.

0139/2008, de sua autoria que está
tramitando na Casa, que permite o processo de
doação de animais, cavalos e cães,
pertencentes a órgãos vinculados a Secretaria
de Estado da Segurança Pública, quando consi-
derados inservíveis. Comenta ainda que além
da adoção, os animais possam ser utilizados
em atividades educacionais, terapêuticas e de
interesses sociais por meio de convênios.
Destaca que o objetivo é regular e conferir
segurança jurídica ao processo, com base na
humanização que envolve a vida laboral de
cada animal, assegurando ao servidor que
trabalha com os animais durante anos possa
adotá-lo, e que os mesmos possam contribuir
para o desenvolvimento de crianças e
adolescentes portadoras de necessidades
especiais, por meio de terapias.

(Pausa)
(Pausa)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.Moção n. 0170/2018, de autoria do
deputado João Amin, cumprimentando o Núcleo
de Produção de Cerâmica Artística Olaria das
Artes, pelo trabalho artesanal com argilas oriundas
de jazidas legalizadas e certificadas, colaborando
com a inserção da arte na comunidade.

Moção n. 0177/2018, de autoria do
deputado Mário Marcondes, cumprimentando o
comandante-geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina, pelo ato de
bravura dos Bombeiros do 5º Batalhão de
Bombeiros Militar que atuaram em resgate
no município de Ituporanga.Em discussão.

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

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

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Moção n. 0171/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o senhor
Rodrigo de Haro, por ter sua vida e obra revisitada
na obra “Rodrigo de Haro: Um Poeta Humanista”,
de autoria do Jornalista Moacir Pereira.

Aprovada.
Moção n. 0178/2018, de autoria do

deputado Cesar Valduga, cumprimentando a
comissão da Produção Orgânica de Santa
Catarina, pelo trabalho desenvolvido em prol da
soberania alimentar com a promoção da
alimentação saudável livre de contaminantes.

Finaliza afirmando que os animais
depois de dez anos, ainda possuem vida longa
à frente, mas não servem mais para atividades
da Polícia Militar, e servirão para ajudar às
entidades, considera, portanto, um momento
singular adequar à legislação para esta
realidade. [Taquígrafa: Ana Maria]

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa) DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -

Aborda um tema que considera muito
preocupante, o fato de que nenhum outro lugar
do mundo utiliza tanto veneno nas lavouras
quanto o Brasil. Aponta que estudos nacionais
e internacionais não deixam dúvidas sobre os
danos causados por esses produtos à
população, principalmente nos trabalhadores e
comunidades rurais, e no meio ambiente. Comenta
que as intoxicações agudas por agrotóxicos são as
mais conhecidas e afetam principalmente as
pessoas expostas em seu ambiente de trabalho, a
chamada exposição ocupacional.

Em votação.
Aprovada. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Moção n. 0172/2018, de autoria do
deputado Dirceu Dresch, apelando aos
Presidentes do Senado, da Câmara dos Depu-
tados e ao Coordenador do Fórum Parlamentar
Catarinense para a imediata alteração na
política de preços dos combustíveis e a
privatização da Petrobras.

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0469/2018 e
0470/2018, de autoria do deputado Luiz
Fernando Vampiro; 0471/2018, de autoria do
deputado Narcizo Parisotto; 0472/2018,
0473/2018 e 0474/2018, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa; 0475/2018 e
0479/2018, de autoria do deputado Antônio
Aguiar; 0476/2018 e 0477/2018, de autoria
da deputada Luciane Carminatti; e 0478/2018,
de autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera.

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

permaneçam como se encontram.
Cita que a agroecologia é uma

alternativa econômica sustentável, necessária
para amenizar os diversos problemas e
impactos ambientais que surgem com a
agricultura convencional e na eliminação do uso
do agrotóxico. Destaca a atuação da Comissão
de Produção Orgânica de Santa Catarina -
Ceporg, que se constitui em uma organização
formada, paritariamente, dentre diferentes
segmentos da sociedade civil organizada e
membros do Poder Público, que tem por
objetivo fomentar e regular a produção orgânica
em Santa Catarina.

Aprovada.
Moção n. 0173/2018, de autoria do

deputado Darci de Matos, parabenizando o
presidente da Cia Canoinhas de Papel pela
passagem dos 35 anos de serviços prestados.

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0291/2018, de autoria do
deputado Serafim Venzon; 0292/2018,
0293/2018 e 0294/2018, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Finda a pauta da Ordem do Dia.Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. [Coordenadora Carla]

**********Aprovada.
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Registra que para debater esse relevante
tema, a Ceporg, em parceria com o Parlamento catari-
nense, realiza a semana do alimento orgânico, entre
os dias 11 e 15 do corrente mês, acrescentando que
para ampliar a discussão será realizado o seminário da
Semana do Alimento Orgânico 2018, no dia 14, às 8h,
no Plenarinho Deputado Paulo Stuart Wright, tratando
da implementação da Política Estadual de Agroecologia
e Produção, a Peapo, nos estados do Rio Grande do
Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Neste sentido, fala do Projeto de Lei
n. 0074/2017, de sua autoria, em tramitação
na Casa, que cria a Política Catarinense de
Agroecologia e Produção Orgânica,
reconhecendo e valorizando os movimentos
agroecológicos e os saberes da agricultura
familiar, dos povos e comunidades tradicionais,
integrando-os aos conhecimentos científicos.
Ressalta que a instituição de uma política
estadual de agroecologia e produção orgânica

não é sinal de ruptura com a lógica produtiva
das propriedades catarinenses, mas um
incremento essencial para o seu desenvol-
vimento. [Taquígrafa: Sara]

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

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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

aumento da produtividade do milho. A seguir, o senhor Presidente
passou a palavra à senhora Maria de Lourdes Nienkoetter, Gerente
da Conab, que disse que o Governo Federal disponibilizou um
estoque de quarenta e seis mil e quinhentas toneladas, destinadas
exclusivamente para o programa Venda Balcão. A Senhora Maria de
Lourdes também falou que Santa Catarina passa por uma crise da
oferta de milho e não uma crise de abastecimento. Em seguida, o
senhor Presidente passou a palavra ao senhor Airton Spies,
Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, o qual disse que o
consumo de milho em Santa Catarina é de dezoito mil toneladas, e
não é o milho da Conab que vai resolver o problema. O senhor
Airton Spies disse que Santa Catarina tem uma área limitada para
a produção de milho, e que precisamos aumentar a produtividade.
O senhor Airton Spies também falou que está sendo trabalhada a
questão da rota do milho e que outra alternativa seria a utilização
de trigo, cevada e sorgo na alimentação animal, e criar
mecanismos de mercado futuro. A seguir, o senhor Presidente
passou a palavra ao senhor Deputado Valdir Cobalchini, o qual
disse que o modelo catarinense está sofrendo ameaça e que é
preciso fazer um grande esforço estratégico para resolver essa
questão. Em seguida, o senhor Presidente passou a palavra ao
senhor Deputado José Milton Scheffer, o qual disse que a solução
para essa questão do milho não depende de grandes investi-
mentos, e sim, que precisa de planejamento e de logística. O
senhor Deputado José Milton Scheffer também disse que a
solução para a questão passaria pela compra antecipada e pelo
sistema de armazenamento. Em seguida, o senhor Presidente
passou a palavra ao senhor Deputado Moacir Sopelsa, o qual
disse que Santa Catarina poderia produzir, no mínimo, em uma
safra normal, quatro milhões de toneladas de milho, disse que é
preciso aumentar a área plantada, assim como a produtividade e
dar garantias aos produtores. Em seguida, o senhor Presidente
passou a palavra ao senhor Deputado José Milton Scheffer para os
encaminhamentos, os quais foram: planejamento e compra
antecipada e uma reunião técnica na Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pesca com representantes das agroindústrias. Em
seguida, o senhor Deputado Valdir Cobalchini pediu a palavra para
comunicar que acabara de falar com o Secretário de Estado da
Fazenda, Paulo Eli, e que foi garantida a revogação do Decreto
780/2016. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
agradeceu a presença dos senhores Deputados e demais
convidados e encerrou a presente reunião. E para constar, eu,
secretária da Comissão, Michelli Burigo Coan da Luz, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo senhor
Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da
Assembleia Legislativa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E

POLÍTICA RURAL, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, às
nove horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência
do senhor Deputado Natalino Lázare, com amparo nos artigos 131
e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 2ª
Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural,
referente à 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. Foram
registradas as presenças dos seguintes Deputados: Natalino
Lázare, Moacir Sopelsa, Valdir Cobalchini, José Milton Scheffer,
Padre Pedro Baldissera. Foram justificadas a ausências dos Depu-
tados Dóia Guglielmi e Cesar Valduga. Estavam presentes também
na reunião: Airton Spies, Secretário de Estado da Agricultura e da
Pesca; Losivânio Luiz de Lorenzi, Presidente da Associação Catari-
nense de Criadores de Suínos; Maria de Lourdes Nienkoetter,
Gerente da Conab; José Zeferino Pedroso, Presidente da Faesc;
Haroldo Tavares, Engenheiro Agrônomo da Epagri; Athos de
Almeida Lopes Filho, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pesca; José Almery Padilha, coordenador técnico
da Ocesc e Gilson Duarte, produtor de grãos do município de
Otacílio Costa. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente
abriu a reunião e passou à discussão e aprovação da ata da 1ª
reunião ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o
senhor Presidente colocou em discussão e votação o requerimento
do Deputado José Milton Scheffer solicitando parceria para a
realização do Workshop Catarinense de Indicação Geográfica e
Mostra de Produtos Tradicionais, sendo aprovado por unanimidade.
Em seguida, o senhor Presidente colocou em discussão e votação
o requerimento do Deputado Dirceu Dresch para a realização do
Seminário Internacional sobre Suinocultura Alternativa, o que foi
aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente colocou
em discussão e votação o requerimento do Deputado Moacir
Sopelsa solicitando a realização de uma audiência pública no
município de Pinhalzinho, para discutir questões emergenciais
relacionadas à cadeia produtiva do leite, o que foi aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente passou a votação
do vice-presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural,
sendo apresentada a indicação do Senhor Deputado Moacir
Sopelsa. Na sequência da votação, o Senhor Presidente declarou o
senhor Deputado Moacir Sopelsa Vice-Presidente. Em seguida, o
senhor Presidente passou a palavra ao senhor José Zeferino
Pedroso, Presidente da Faesc, o qual disse que não existe crise do
milho no Brasil, mas existe a crise do milho em Santa Catarina, e
que é uma situação crônica. O senhor José Zeferino Pedroso disse
que essa crise afeta as agroindústrias. A seguir, o senhor
Presidente passou a palavra ao senhor Losivânio Luiz de Lorenzi,
Presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, que
fez uma apresentação sobre a produção de milho, e disse que o
desespero no setor é muito grande. O senhor Losivânio Luiz de
Lorenzi também falou sobre a revogação o decreto 780/2016 e
elencou algumas alternativas para o setor: buscar apoio para
liberar a importação americana de milho; ter alternativas para
suprir o mercado interno em períodos críticos de abastecimento;
renegociação automática das dívidas e aumento dos estoques de
milho da Conab. Em seguida, o senhor Presidente passou a
palavra ao senhor José Almery Padilha, coordenador técnico da
Ocesc, o qual disse que é necessário buscar alternativas para
fazer com que o milho de outras regiões possa chegar em Santa
Catarina com competitividade e, que é necessário buscar o

Deputado Estadual Natalino Lázare

Presidente
–––– * * * ––––

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às nove horas do dia dezesseis de maio de dois mil e dezoito, sob
a Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Depu-
tados membros da Comissão de Finanças e Tributação: Carlos
Chiodini, Gabriel Ribeiro, José Milton Scheffer, Luiz Fernando
Vampiro, Milton Hobus, Patrício Destro e Rodrigo Minotto. A
Deputada Luciane Carminatti justificou sua ausência mediante
ofício. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em
discussão as Ata da 5ª reunião ordinária, que em votação, foi apro-
vada por unanimidade. Em seguida o Presidente passou a palavras
aos Deputados para relatarem as matérias em pauta: o Deputado
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Milton Hobus relatou o PL./0048.6/2018, que institui o Programa
Cidade Amiga do Idoso, seu parecer foi favorável ao encaminha-
mento da matéria ao Primeiro Secretario da Mesa, por considerar
incompetente a analise do projeto nesta Comissão de Finanças e
Tributação. o Deputado Milton Hobus relatou o PL./0524.2/2017,
que dispõe sobre a cobrança de “couvert” artístico e a
obrigatoriedade de colocação de placas informativas dos valores,
seu parecer foi pelo encaminhamento da matéria ao Primeiro
Secretario da Mesa, para reencaminhar o projeto à Comissão de
Constituição e Justiça a fim de adequações, observando a
legislação existente. O Deputado Patrício Destro relatou o
PL./0302;1/2016, que proíbe o uso e a comercialização de
defensivos agrícolas que contenham Clotianidina, Tiametoxam,
Imidaclopride e Fipronil em sua composição e adota outras
providências para preservação das abelhas, seu parecer foi
favorável ao projeto posto em discussão foi cedido vistas em
gabinete ao Deputado Marcos Vieira. O Deputado Rodrigo Minotto
relatou o PL./0293.6/2016, que veda o funcionamento de curso
técnico de nível médio ou curso técnico específico para a formação
de técnicos de enfermagem na modalidade Ensino a Distância
(EAD), no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras
providências, seu parecer foi favorável ao projeto com emenda
modificativa, posto em discussão foi cedido vistas em gabinete ao
Deputado Gabriel Ribeiro. O Deputado José Milton Scheffer relatou
o PL./0475.0/2017, que regulamenta a Comunicação de Controle
Interno e estabelece outras providências, seu parecer foi favorável
ao projeto com subemenda modificativa, posto em discussão foi
cedido vistas em gabinete ao Deputado Gabriel Ribeiro. O
Deputado Gabriel Ribeiro devolveu sem manifestação seu pedido
de vistas a MPV/00217/2017, posto em votação o parecer do
Deputado Luiz Fernando Vampiro, foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Marcos Vieira colocou em votação parecer do Deputado
Fernando Coruja ao OF./0674.0/2015, que encaminha o Relatório
de Atividades do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao 2º
trimestre de 2015, posto em discussão e Votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Marcos Vieira colocou em votação
parecer do Deputado Fernando Coruja ao OF./0194.0/2015, que
encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do
Estado, relativo ao 1º trimestre de 2015, posto em discussão e
Votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Marcos Vieira
colocou em votação parecer do Deputado Fernando Coruja ao
OF./0731.3/2015, que encaminha o Relatório de Atividades do
Tribunal de Contas do Estado, relativo ao 3º trimestre de 2015,
posto em discussão e Votação foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Marcos Vieira colocou em votação parecer do Deputado
Fernando Coruja ao OF./0025.6/2015, que encaminha o Relatório
Anual de Atividades do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao
exercício de 2014, posto em discussão e Votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Marcos Vieira colocou em votação
parecer do Deputado Fernando Coruja ao OF./0026.7/2015, que
encaminha o Balanço Geral do Tribunal de Contas do Estado,
referente ao exercício de 2014, posto em discussão e Votação foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Marcos Vieira colocou em
votação parecer do Deputado Antonio Aguiar ao OF./0026.7/2016,
que encaminha o Balanço Geral de 2015, o Relatório da Auditoria
Interna nº TCE/AI 014/2016 e o Relatório de Atividades Anual
2015 do Tribunal de Contas do Estado, posto em discussão e
Votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para
constar eu, Vilson Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a
presente Ata que, após ser lida e aprovada por todos os Membros
da Comissão, será assinada pelo Presidente e posteriormente
publicada no Diário desta Assembleia.

Destro e Rodrigo Minotto. O Deputado Fernando Vampiro justificou
sua ausência mediante ofício. O Deputado Gabriel Ribeiro foi
substituído pelo Deputado Ricardo Guidi. Aberto os trabalhos, o
Senhor Presidente colocou em discussão as Ata da 6ª reunião
ordinária, que em votação, foi aprovada por unanimidade. Em
seguida o Presidente passou a palavras aos Deputados para
relatarem as matérias em pauta: o Deputado Marcos Vieira relatou
o PL./0092.0/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), até o montante de US$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
para atender ao financiamento parcial do Projeto de Modernização
da Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina (PROFISCO II SC), e
estabelece outras providências, seu parecer foi favorável ao
projeto, posto em discussão foram cedidos vistas em gabinetes
aos Deputados Jose Milton Scheffer, Patrício Destro e Luciane
Carminatti. O Deputado Milton Hobus relatou o PL.0004.5/2018,
que dispõe acerca da obrigatoriedade das construtoras disponibi-
lizarem ao consumidor adquirente amplo acesso a informações
sobre empreendimentos imobiliários executados, seu parecer foi
favorável ao projeto com a emenda substitutiva global e
subemenda modificativa, posto em discussão e votação foi apro-
vado por unanimidade. A Deputada Luciane Carminatti relatou o
PL./0062.4/2018, que institui a campanha de valorização da vida
denominada Setembro Amarelo, o Dia Estadual de Prevenção ao
Suicídio e a Caminhada Anual pela Vida, no Estado de Santa
Catarina seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. A Deputada Luciane
Carminatti relatou o PL./0206.2/2016, que dispõe sobre a
publicação da lista de medicamentos distribuídos gratuitamente à
população pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seu parecer foi
favorável ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. O Deputado Carlos Chiodini relatou o
PL./0253.9/2017, que altera o § 1º do art. 2º da Lei nº 16.971,
de 2016, que institui o Tratamento Favorecido e Simplificado para
o Microprodutor Primário do Estado de Santa Catarina e estabelece
outras providências, seu parecer foi favorável ao projeto com
emenda supressiva, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. O Deputado Carlos Chiodini relatou o
PL./0009.0/2018, que estabelece normas para o atendimento
emergencial pelas equipes de socorro e de remoção do Corpo de
Bombeiros do Estado de Santa Catarina (CBMSC) e do Serviço de
Atendimento Médico de Urgência (SAMU) quanto à remoção dos
pacientes para os hospitais privados, seu parecer foi favorável ao
projeto posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Carlos Chiodini relatou a
MPV/00219/2018, que altera o art. 40 da Lei nº 10.297, de
1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), e estabelece outras providências, seu parecer foi favorável
a matéria, posta em discussão e votação foi aprovada por
unanimidade. O Deputado Marcos Vieira relatou o
PL./0012.0/2018, que extingue o cargo em comissão de
Assessor de Imprensa do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do
Estado de Santa Catarina, seu parecer foi favorável ao projeto,
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Ricardo Guidi, em substituição ao Deputado Gabriel
Ribeiro devolveu sem manifestação os pedidos de vistas em
gabinetes ao projeto PL./0293.6/2016, com parecer favorável do
relator Deputado Rodrigo Minotto, que em votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Ricardo Guidi, em substituição ao
Deputado Gabriel Ribeiro devolveu sem manifestação os pedidos
de vistas em gabinetes ao projeto PL./0475.0/2017, com parecer
favorável do relator Deputado Jose Milton Scheffer, que em votação
foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para constar
eu, Vilson Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata
que, após ser lida e aprovada por todos os Membros da Comissão,
será assinada pelo Presidente e posteriormente publicada no
Diário desta Assembleia.

Sala das Comissões, dezesseis de maio de dois mil e dezoito.
Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às nove horas do dia trinta de maio de dois mil e dezoito, sob a
Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os Deputados
membros da Comissão de Finanças e Tributação: Carlos Chiodini,
José Milton Scheffer, Luciane Carminatti, Milton Hobus, Patrício

Sala das Comissões, trinta de maio de dois mil e dezoito.
Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––
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OFÍCIOS
OFÍCIO Nº 0164.5/2018

Florianópolis - S.C.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente
Hospitalar Peritiba, de Peritiba, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0155.4/2018
Ofício: 032/17-DAF Joinville, 21 de Maio de 2018.

Sergio ThomazoniEncaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Escola do Teatro
Bolshoi no Brasil, em Joinville, referente ao exercício de 2017.

Diretor Administrativo
Lido no ExpedienteValdir Steglich
Sessão de 06/06/18Presidente

–––– * * * ––––Lido no Expediente
OFÍCIO Nº 0165.6/2018Sessão de 06/06/18

–––– * * * –––– Ofício nº 053/2018. Rio do Sul, 17 de Maio de 2018.
OFÍCIO Nº 0156.5/2018

Encaminha documentação para a manutenção do título de utilidade
pública da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), de
Rio do Sul, referente ao exercício de 2017.

Ofício nº 007/2018 Criciúma, 30 de abril de 2018.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Escola Normal e Ginásio Madre
Teresa Michel, de Criciúma, referente ao exercício de 2017. Ivan Casagrande Concer

Irmã Vergínia Colombo PresidentePresidente
Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 06/06/18Sessão de 06/06/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0157.6/2018 OFÍCIO Nº 0166.7/2018

Ofício nº 28/2018. Joinville, 29 de maio de 2018. Concórdia, SC - 28 de maio de 2018Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Joinville (AAPJ), de Joinville, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Hospital São Francisco, de
Concórdia, referente ao exercício de 2017.Sérgio Sant'anna

Presidente Antonio Mendes Freitas
Lido no Expediente PresidenteSessão de 06/06/18

Lido no Expediente–––– * * * ––––
Sessão de 06/06/18OFÍCIO Nº 0158.7/2018

Ofício nº 04/2018 Lages, 24 de maio de 2018. –––– * * * ––––
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto de Ensino e
Assistência Social (IEAS), de Lages, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0167.8/2018
Of. Nº 058/2018. Brusque, 30 de Abril de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Brusque, referente ao exercício de 2017.

Leonila Gubert
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 06/06/18 Sebastião Ernani Póia–––– * * * ––––

PresidenteOFÍCIO Nº 0159.8/2018
Lido no ExpedienteOfício 003/2018. Chapecó, 28 de Maio de 2018.
Sessão de 06/06/18Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Fundação Aury Luiz Bodanese,
de Chapecó, referente ao exercício de 2017.

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0168.9/2018Isabel Cristina Triervelier Machado

OF. 46/2018 Guaramirim, 21 de Maio de 2018Presidente
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Serviços Sociais
Voluntários de Guaramirim, referente ao exercício de 2017.

Lido no Expediente
Sessão de 06/06/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0160.1/2018 Rogério VonkOfício nº 076/2018 Irineópolis, 16 Maio de 2018.

PresidenteEncaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais, de Irineópolis, referente ao exercício de 2017.

Lido no Expediente
Sessão de 06/06/18

Karla Grando –––– * * * ––––
Presidente

OFÍCIO Nº 0169.0/2018Lido no Expediente
OFI_44_SEC_04062018 São José, 04 de junho de 2018.Sessão de 06/06/18
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Eunice Weaver, de
Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0161.2/2018

Of. Nº 399/218 Içara SC, Sexta Feira 01 de junho de 2018.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente Família
Feliz, de Içara, referente ao exercício de 2017.

Marly Ziliotto Gomes
Presidente

Lido no ExpedienteDaniel Fernandes
Presidente Sessão de 07/06/18

Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 06/06/18

OFÍCIO Nº 0170.3/2018–––– * * * ––––
Lauro Muller, 24 de Abril de 2018OFÍCIO Nº 0162.3/2018

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública do Centro de Tradição Gaúcha Serra do Rio do Rastro, de
Lauro Müller, referente ao exercício de 2017.

Ofício nº: 26/2018 Itapiranga, 28 de maio de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Itapiranga (APAE), referente ao
exercício de 2017. Dilvo Proinelli

PresidenteSimone Aparecida Felin
Presidente Lido no Expediente

Lido no Expediente Sessão de 07/06/18
Sessão de 06/06/18 –––– * * * –––––––– * * * ––––

OFÍCIO Nº 0171.4/2018OFÍCIO Nº 0163.4/2018
Ofício nº 02/2018 Imaruí, 29 de maio de 2018.Ofício nº 01/18 Caibi, SC, 21 de maio de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Imaruí, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Caibi (APAE), referente ao exercício de 2017.

Cátia PereiraJoão Henrique Demartini
PresidentePresidente

Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 06/06/18 Sessão de 07/06/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0172.5/2018 ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ADRIANO FELIX DA CUNHA, matrícula nº 7963, de PL/GAB-98 para o
PL/GAB-90, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes)

OFI_44_SEC_04062018 São José, 04 de junho de 2018.
Solicita a alteração da Lei que declarou de utilidade pública a
Sociedade Eunice Weaver, de Florianópolis.

Marly Ziliotto Gomes
Presidente

Carlos Antonio BlosfeldLido no Expediente
Sessão de 07/06/18 Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– –––– * * * ––––

PORTARIAS PORTARIA Nº 955, de 08 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,

PORTARIA Nº 951, de 08 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora KARLA SCHUELTER, matrícula
nº 7891, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAM-57, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 07 de Junho
de 2018 (MD - 2ª Vice-Presidência).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
TIAGO VIANNA, matrícula nº 8364, de PL/GAB-44 para o PL/GAB-55, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 07 de Junho
de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes)

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 952, de 08 de junho de 2018 Carlos Antonio Blosfeld
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

PORTARIA Nº 956, de 08 de junho de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA
JUNIOR, matrícula nº 8686, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-60, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Dirce Aparecida Heiderscheidt).

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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 953, de 08 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,

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 7 de junho de 2018.

Gabinete do Deputado Maio Marcondes

Matrícula Nome do Servidor Cidade

 8125 JANDIR DA ROSA SÃO JOSÉRESOLVE: 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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 957, de 08 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 do servidor
JUNIOR MORESCO, matrícula nº 8682, de PL/GAB-63 para o
PL/GAB-75, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 07 de Junho de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes)
Carlos Antonio Blosfeld

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.

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

PORTARIA Nº 954, de 08 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 CINTIA RODRIGUES SEVERINO para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAM-57, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD - 2ª Vice-
Presidência - Itapema).

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

–––– * * * ––––
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