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P L E N Á R I O

ATA DA 019ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA, EM 09 DE JULHO DE 2018,
EM COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DA SOCIEDADE

ESPORTIVA E RECREATIVA RUI BARBOSA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo
Minotto) - Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão solene.

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Morro da Fumaça, Dilanio
Willian Sartor;

prefeito do município de Morro da Fumaça,
Agenor Coral; também o vice-prefeito de Morro
da Fumaça, Eduardo Sartor Guollo; o presidente
da Câmara de Vereadores do município de
Morro da Fumaça, sr. Miguel Zaccaron Darolt; a
todos os vereadores que estão aqui presentes,
quase que em sua totalidade; o representante
oficial do Criciúma Esporte Clube, Joce Santos;
a excelentíssima esposa do deputado Rodrigo
Minotto; saudando a ela e a todas as mulheres;
toda a equipe da nossa TVAL; rádio Alesc
digital; equipe da coordenação dos trabalhos da
Assembleia, dizendo o prazer da satisfação de
compartilhar com vocês esse momento; o ex-
prefeito Agnaldo David Maccari; ex-vereadores e
público em geral.

Convido para compor a mesa as
excelentíssimas autoridades que serão
nominadas a seguir:

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Morro da Fumaça, Edivaldo Marcolino;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Morro da Fumaça, Jerson Maragno;Excelentíssimo senhor prefeito do

município de Morro da Fumaça, Agenor Coral; Excelentíssimo senhor vereador do
município de Morro da Fumaça, José Carlos
Bortolin;

Excelentíssimo senhor vice-prefeito do
município de Morro da Fumaça, Eduardo
Sartor Guollo; Excelentíssimo senhor vereador do

município de Morro da Fumaça, Raimundo
Marques;

Excelentíssimo senhor Presidente da
Câmara de Vereadores do município de Morro
da Fumaça, vereador Miguel Zaccaron Darolt; Excelentíssimo senhor vereador do

município de Morro da Fumaça, Tiago Minatto;
[Degravação: Tayliny da Silva]

Excelentíssimo senhor deputado
estadual Valmir Comin;

Senhor presidente da Sociedade
Esportiva e Recreativa Rui Barbosa, Alex Sandro
da Soller;

Senhor presidente da Câmara de
Dirigentes Logística de Morro da Fumaça - CDL,
Fábio Souza Medeiros;

A Sociedade Esportiva e Recreativa Rui
Barbosa - SERRB, que completa 55 anos, com
o presidente atual, Alex Sandro da Soller.
[Degravação: Ademir Gasstmann Junior]Senhor representante oficial do

Criciúma Esporte Clube, Joce Santos;
Senhor assessor parlamentar Agnaldo

David Maccari, neste ato representando o
gabinete do excelentíssimo senhor deputado
Ricardo Guidi;

Fundada em 1963 o Rui Barbosa é
um dos principais clubes do futebol amador da
região sul do estado, tendo conquistado títulos
importantes, como Copa Sul dos Campeões, o
estadual e o Sul Brasileiro de Futebol Amador,
além de ser o atual campeão da segunda
divisão do Campeonato Regional da Larm.

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares, em comemoração dos 55 anos da
Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa.

A seguir teremos a apresentação de
um vídeo institucional do Clube Rui Barbosa.

(Procede-se à execução do vídeo).
(Palmas)

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional.

Neste momento, convido para fazer uso
da palavra, o exmo sr. deputado estadual,
Valmir Comin.

De grande importância para a
comunidade e aberto ao público para
caminhadas com academia ao ar livre, faz mais
ou menos 35 anos.

(Procede-se execução do hino.)
Registramos, ainda, a presença das

seguintes autoridades:
O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -

Boa noite a todos! Teve uma história de um amistoso que
o Rui Barbosa, assim me foi contada, enfrentou
o time do Criciúma no campo, em Morro da
Fumaça e o placar foi de 1x0. A vitória do Rui

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Morro da Fumaça, Alison Felix
Bertan;

Gostaria de saudar o presidente dessa
sessão e proponente da homenagem, querido
amigo deputado Rodrigo Minotto; saudar o
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Barbosa, com gol do Augusto Cancelier, de
pênalti, na época em que o Colonetti e o
Serrano jogavam no Criciúma, foi, realmente,
uma grande conquista.

de Morro da Fumaça, sua história mostra o
pontapé inicial dado por um pequeno de grupo
de abnegados cidadãos fumacenses, que ousaram
sonhar com um clube da cidade, lá, em 1963.

nosso convívio. Cumprindo a norma já
mencionada, as placas permanecerão fechadas
em respeito à memória dos homenageados.

Convidamos para receber a homenagem
em nome do senhor Nadir Rocha, in memoriam,
fundador e primeiro-presidente, a sua esposa, a
senhora Maria Luiza Coutinho da Rocha.

Sabe, amigo Minotto, tive o privilégio de
na semana próxima a passada, de fazer
também uma sessão solene em homenagem
aos 40 anos do atletismo catarinense, e tenho
dito sempre que feliz dos gestores públicos que
têm e fomentam na sua essência o esporte,
como forma de prevenção, de indução de tirar
as nossas crianças e jovens do caminho das
drogas e buscar um destino adequado, uma
vida um pouco mais digna e sadia.

Mostra também, que a ideia deste
pequeno grupo foi abraçada por toda a
comunidade e nunca mais parou de crescer,
até se constituir em um dos mais importantes
clubes de futebol amador catarinense.
[Degravação: Iago Zilli]

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Enche-me de alegria termos tido a

iniciativa de vir e prestar nosso reconhecimento
ao Rui Barbosa, em nome do Poder Legislativo
catarinense, enche-me de alegria, olhar ao
redor e ver a estrutura que foi construída. O
Morro da Fumaça tem muito a se orgulhar com
o seu clube de coração. Portanto, presidente
Alex Sandro da Soller, parabéns pelo teu
trabalho, de resgatar o sócio e o torcedor do
Rui Barbosa. Parabéns, por fortalecer o clube com
transparência, seriedade e muita determinação.

Convidamos para receber a homenagem
em nome do senhor Tadeu Sigieski, in
memoriam, fundador e primeiro-tesoureiro, a
sua filha, a senhora Thais Sigieski.

Não tenho os números e a estatística,
mas, certamente cada real que você investe no
esporte, o poder público deve economizar e
muito, tanto na questão de saúde quanto na
segurança, assistência social e muitas outras
áreas, então, saudar aqui o presidente da
Cooperativa, o Vitamina.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados a personalidades por
sua valorosa contribuição no desenvolvimento
esportivo e social de Morro da Fumaça.

Convidamos para receber o certificado
em nome do Poder Executivo municipal de
Morro da Fumaça, excelentíssimo senhor
prefeito Agenor Coral e o excelentíssimo senhor
vice-prefeito, Eduardo Sartor Guollo.

Portanto Rodrigo, quando recebi o
convite, de pronto disse que iria programar
minha agenda para ir lá fazer quórum e
prestigiar, como um tom singular de respeito e
de muita gratidão a tantos que por este clube
passaram, a tantos idealizadores, sonhadores,
visionários, e que depois de 2002,
implementando uma gestão, aplicando no
futebol de base, conseguiram várias taças,
vários troféus, mostrando que quando se
empreende a frente de uma instituição, de uma
entidade, pessoas idôneas e com bons
propósitos, a sociedade é partícipe, ela tem o
prazer e a satisfação de poder corroborar e
participar, por isto, sinto-me honrado na
condição de parlamentar, representando o
estado e de maneira especial nossa região, vir
e compartilhar com o querido amigo Rodrigo
Minotto, que teve a brilhante ideia de propor
esta sessão solene.

Muito obrigado, por me permitir fazer
parte no momento da história do clube.
Parabéns a todos vocês, um grande abraço.
Vida longa a Sociedade Esportiva e Recreativa
Rui Barbosa, muitas vitórias e muitas
conquistas, contem sempre comigo, boa-noite!

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Muito obrigado! Convidamos para receber o certificado o
senhor presidente da Sociedade Esportiva e
Recreativa Rui Barbosa, Alex Sandro da Soller.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Neste momento, convido o mestre de

cerimônias, Marcos Roberto Pereira, para proceder
à nominata dos homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Marcelo de Costa, ex-presidente e vencedor
com maior número de títulos conquistados.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa-noite! (Procede-se à entrega do certificado.)

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão solene, presta
homenagem aos 55 anos de fundação da
Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa, que
tem por finalidade estimular a prática desportiva.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor presidente da Cermoful e ex-presidente
da Sociedade Esportiva e Recreativa Rui
Barbosa, Ricardo Tadeu Canto Bittencourt.

Um abraço, muito obrigado pela
oportunidade!

Convidamos os excelentíssimos
senhores deputados Rodrigo Minotto e Valmir
Comin, juntamente com o excelentíssimo
senhor prefeito Agenor Coral, para fazerem a
entrega das homenagens.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Palmas) Solicito que o senhor Ricardo Tadeu
Canto Bittencourt permaneça à frente.(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo
Minotto) - Obrigado ao deputado Valmir Comin.
Neste momento, faço uso da palavra, na
qualidade de autor do requerimento que ensejou
a presente sessão, e transfiro a Presidência ao
meu colega, deputado Valmir Comin.

Convidamos para receber o certificado
em nome da Cermoful, pela parceria e
apoiadora da história recente da Sociedade
Esportiva e Recreativa Rui Barbosa, o senhor
presidente Ricardo Tadeu Canto Bittencourt.

Convidamos para receber a homenagem
em nome da Sociedade Esportiva e Recreativa
Rui Barbosa, o senhor presidente Alex
Sandro da Soller.

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Valmir

Comin) - Com a palavra, o eminente deputado,
Rodrigo Minotto, propositor desta brilhante
sessão solene.

(Palmas) (Palmas)
Solicitamos que o senhor presidente

Alex Sandro da Soller, permaneça à frente, para
que juntamente com toda a diretoria, possamos
registrar o momento histórico. Para isto
convidamos os senhores Marcelo de Costa,
Cícero Bez Fontana, Álvaro Salvan Maccari,
Cláudio Fernandes, Ricardo Savaris, Daniel
Serafin, Daniel Costa, Lucas Tezza, Mauricio
Bertan, Antenor Fernandes, Pedro Fogaça,
Sérgio Soller, Taffarel Bortolato, e o senhor
Tiago Matias Alves.

Convidamos para receber o certificado o
senhor ex-presidente Cícero Bez Fontana.

(Procede-se à entrega do certificado.)
O SR. DEPUTADO RODRIGO MINOTTO -

Boa noite a todos, mais uma vez, boa noite a
todas, é uma alegria podermos estar no município
do Morro da Fumaça, compartilhando esta sessão
solene tão especial ao Clube Rui Barbosa.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor ex-presidente Santos Moisés da Conceição.
(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

A minha saudação aqui a todas as
autoridades, a todos os vereadores presentes,
em nome de todos, cumprimento o vereador e
Presidente da Câmara, vereador Miguel; saudar
o prefeito Agenor, o Noi; e o vice Eduardo; o
Joce, que representa o Criciúma Esporte Clube;
também, ao nosso amigo, presidente do Rui
Barbosa, o Alex Sandro da Soller.

Convidamos para receber o certificado o
senhor ex-presidente Edilon de Almeida.

(Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor Moacyr Luiz de Costa, fundador e
primeiro secretário.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado o senhor ex-presidente Hélio Recco.
(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)

Uma saudação especial ao nosso
amigo, deputado Valmir Comin, que teve essa
participação, que está conosco, prestigiando
este evento, cada vez mais abrilhantando as
ações da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina.

Convidamos para receber a homenagem
em nome da diretoria da Cermoful, período de
2010 à 2014, o senhor Armando Bif,
juntamente com o senhor Zelindo da Soller.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Jaison Rocha, treinador medalha de
prata nos Jogos Abertos de Santa Catarina,
futebol de campo 2009.

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)

Quero dizer a todos, especialmente ao
Sandro, presidente da Sociedade Esportiva e
Recreativa Rui Barbosa, também a todos os
membros da diretoria, atletas e torcedores do
glorioso Rui Barbosa, e todos os amigos aqui
de Morro da Fumaça, que uma filósofa alemã,
ao ser perguntada como definiria felicidade,
respondeu: de uma bola a um garoto e você
terá a melhor definição de felicidade. Foi uma
resposta completamente fora das discussões
filosóficas, mas foi uma definição verdadeira,
um grupo de garotos, uma bola e um campinho.

Convidamos para receber a homenagem
o senhor Luiz Gonzaga Milioli, técnico com
maior número de títulos.

[Degravação: Cinthia de Lucca]
Convidamos para receber o certificado o

senhor Joelcio Colonetti, treinador campeão
LUD 2010.(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber a homenagem

em nome da Larm - Liga Atlética da Região
Mineira, o senhor Emerson Lodetti.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Alexandre da Luz Verdieri, treinador
campeão catarinense Futsal 2016.(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor Laerson Gabriel, roupeiro, torcedor e
maior voluntário da história recente da
Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado,

em nome da Força Jovem Fumacense, pelos 30
anos de história e cultura, e contribuindo para o
esporte do Morro da Fumaça, o senhor
presidente Robson Francisconi.

Lembro bem da minha felicidade, lá nos
campinhos de minha infância, correndo atrás
da bola e do sonho de um dia me transformar
em um Zico, ou Roberto Dinamite, vascaíno que
sou, um Sócrates, em um Falcão, ou qualquer
outro jogador.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
(Palmas)
Convidamos para receber a homenagem

o senhor Hélio Fernandes, representante dos
antigos jogadores e goleiro com maior número
de jogos pela Sociedade Esportiva e Recreativa
Rui Barbosa.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Esta homenagem que a Assembleia
Legislativa de Santa Catarina presta hoje a
Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa é
mais do que justa, pois resgata a história de
um clube que desempenhou o importante papel
de oferecer oportunidade para muitos garotos
de correrem atrás de seus sonhos.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Fellipe Dagostin Rocha, representante
da nova geração de atletas de Morro da Fumaça.

(Procede-se à entrega da homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas)
[Degravação: Taquígrafa Ana Maria] Convidamos para receber o certificado o

senhor Jean Coral, atleta da Escolinha do Rui
Barbosa que passou a atuar como jogador
profissional.

Senhoras e senhores, atendendo o que
preceitua a norma do Comitê Nacional de
Cerimonial Público, as homenagens a seguir
serão entregues a familiares ou representantes
de personalidades que não estão mais em

Mas ainda, em seus 55 anos de
história, o Rui Barbosa praticou inclusão social
e desenvolvimento humano através do esporte.
A vitória deste clube é a vitória da comunidade

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Convidamos para receber o certificado o
senhor Amauri Madeira, treinador campeão da
Segunda Divisão da Larm 2017.

não foi diferente. Quando eu era criança, tinha
esse sonho e fui lutando, jogando, tudo tem
uma trajetória. Mesmo acreditando em você,
em várias coisas é preciso que alguém acredite
em seu sonho e que você é capaz.

Muito obrigado!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

(Procede-se à entrega do certificado.) O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo
Minotto) - Parabéns Jaison por sua manifes-
tação, demonstração de que cada um de nós
nunca devemos desistir dos nossos sonhos,
esse é um exemplo. E tantos outros que tem
aqui ao longo desses 55 anos do Rui Barbosa.

(Palmas)
Cumprindo a norma já mencionada

anteriormente, o certificado permanecerá
fechado em respeito à memória do homenageado.

Através do futebol, consegui viajar pelo
mundo e conhecer vários lugares. Algumas
pessoas que estão aqui conhecem um pouco
de minha história.Convidamos para receber o certificado,

em nome do senhor Valdemar Saccon, in
memoriam, o senhor vereador Edivaldo Marcolino.

Todos os jogadores de futebol, assim
como Jean Coral, sabem como é difícil chegar
onde muitos chegam, por exemplo como a
nossa seleção, que vimos agora, poucos
jogadores. O tempo vai passando, as coisas
vão acontecendo e sou muito grato por ter
viajado por muitos lugares, conhecido muitas
coisas. Nunca me esqueci de Morro da Fumaça
e nem do Rui Barbosa, sempre que me
perguntavam eu falava do meu município, da
minha cidade e do clube em que iniciei.

Convido agora para fazer uso da palavra
em nome da instituição homenageada, o sr.
presidente Alex Sandro da Soller.(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) O SR. ALEX SANDRO DA SOLLER -
Boa noite a todos!Agradecemos aos senhores depu-

tados e as demais autoridades a entrega
das homenagens.

Boa noite a todas as autoridades aqui
presentes, deputado Rodrigo Minotto;
vereadores, e toda a população que veio nos
prestigiar esta noite.

Esta sessão está sendo gravada e
será reprisada durante a semana pela TVAL.

Acompanhe a programação. (Passa a ler.)
Obrigado! “Homenagem que hoje recebemos da

Assembleia Legislativa de Santa Catarina em
uma iniciativa do nosso amigo deputado
Rodrigo Minotto, vem coroar uma bonita história
de 55 anos de muito trabalho e muitas vitórias
dentro e fora de campo. Essa homenagem
muito nos envaidece, obrigado Rodrigo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo
Minotto) - Convido, neste momento, para fazer
uso da palavra, em nome dos homenageados,
o sr. Moacyr Luiz de Costa.

No início, tive pessoas que foram muito
importantes, para que hoje eu pudesse estar
falando e recebendo a homenagem. Então, eu
pedi a palavra para poder agradecer as
pessoas, porque nunca tive a oportunidade.
Está sendo um dos momentos mais especiais
da minha vida, reunindo no mesmo dia, fatos
importantes. Eu não sabia, por exemplo, que o
sr. Moacyr foi o fundador do Rui Barbosa. Ele
foi a primeira pessoa a incentivar-me ao futebol.
Colocava-nos em seu próprio carro e nos levava
para jogar pelos municípios conjuntamente ao sr.
Lindomar Savaris, pai do Ricardo.

O SR. MOACYR LUIZ DE COSTA - Boa
noite a todos! Senhores e senhoras!

Cumprimentando o deputado Rodrigo
Minotto que preside a tribuna de honra, saúdo
as demais autoridades presentes.

É mais que justo nesse momento
compartilhar esse gesto do Rodrigo e da
Assembleia com toda a nossa comunidade, que
desde o início abraçou a ideia de termos em
Morro da Fumaça um clube de que
pudéssemos nos orgulhar.

(Passa a ler.)
“Falar do Rui Barbosa para mim é um

orgulho! Naquela época, eu ainda era
estudante, e como o sr. Nadir Rocha e o sr.
Tadeu Sigieski encabeçaram à frente para
registrar o Rui Barbosa, aceitei o convite com
muito orgulho, para tentar organizar as
papeladas e ajudar no que fosse preciso.

Em particular quero compartilhar essa
alegria com senhor Moacyr Luiz de Costa, que
está aqui conosco, e com os familiares de
Nadir da Rocha e Tadeu Sigieski, fundadores do
Rui Barbosa.

Depois, comecei a jogar no Rui Barbosa,
o Márcio Medeiros também foi um grande
incentivador, meus primeiros ensinamentos, e
depois o Keio. Algum tempo depois fui fazer o
teste no time do Criciúma, competindo com
vários garotos, eu passei e dei sequência.

O nome do clube em homenagem a
Rui Barbosa, advogado, jornalista, jurista,
político, diplomata, orador, deputado, senador e
ministro. Por anos o Rui jogou no campinho
perto do colégio das freiras. Acho que muitas
pessoas se lembram daquela época.

Do sonho deles e de um punhado de
amigos, em 19 de maio de 1963 começava
nascer o nosso querido tricolor fumacense”.Então, falando o nome de uma e

outra pessoa, cito o Gonzaga Milioli (Pausa) ...
é mais fácil jogar futebol, me perdoem.
Gostaria de lhe agradecer e dar-lhe um abraço
porque você que acreditou em mim.

A eles peço uma grande salva de
palmas.

(Palmas)
Em seguida, interando o sr. Marcos

Savaris, na Rua José Cechinel que vai a
Criciúma. Jogou também no campo que
conseguiu emprestado, próximo ao Colégio
Princesa Isabel, também jogou no campo atrás
da Churrascaria do sr. Vinícius Zanatta. Com o
time já estruturado e mais organizado,
resolvemos comprar um terreno e ter a nossa
própria sede. Como o terreno pertencia a duas
famílias tradicionais de Morro da Fumaça,
foram várias reuniões até alinhar com ambos,
sr. Marcos Savaris e o sr. Santos Saquetti, a
compra do terreno, onde hoje é a sede do Rui
Barbosa, com muito sacrifício, doações e
eventos que eram realizados no Clube
Abafadinho. Fazíamos suarê, baile, bingo e
promoções para arrecadar dinheiro na compra
do terreno do Rui Barbosa. Por último,
vendemos 100 títulos patrimoniais para conseguir
por parte do dinheiro para a compra do terreno.
Hoje, o Rui Barbosa ainda depende de apoio e de
patrocínio, mas acredito que a nova geração que aí
está, dará uma nova vida ao Rui Barbosa.

(Continua a leitura.)
(Palmas) “Falei lá no início que o Rui Barbosa

teve muitas vitórias dentro e fora de campo.
Dentro de campo nos tornamos um dos
maiores times do futebol amador de Santa
Catarina, ganhamos título da Copa Sul dos
Campeões de 2014, fomos campeões do
catarinense no mesmo ano e ganhamos o
campeonato sul brasileiro do futebol não
profissional em 2015, atualmente somos o
campeão da segunda divisão do Campeonato
Regional da Liga Atlética da Região Mineira - Larm.

Foi ele que disse ao presidente Moacir,
que quando me escalou para jogar, ele contou
isso há um tempo, ficou preocupado com o fato
de eu ter 18 anos e estrear contra o Joinville. O
Gonzaga disse: “Vou colocá-lo, pois tenho
certeza que ele está pronto e preparado”.
[Degravação: Nicole Loraine Engel]

É por isso que está sendo tão
emocionante para mim. Agradeço a Deus,
porque não esperava por este encontro, é um
presente de Deus esta noite. Encontrar o sr.
Moacir, a minha primeira foto que tenho de
jornal quando estava no Criciúma, na categoria
de base, tenho em casa guardada. Vocês
sabem com quem eu tenho essa foto? Guardei
porque eles batiam fotos dos treinos, e quando
eu vi, tinha 14 anos. Sabia Colonetti? Que
tenho uma foto guardada da época com você
do meu lado e eu com 14 anos.

Este ano voltamos a disputar a primeira
divisão com os demais times da elite do futebol
amador. Fora de campo tenho orgulho de dizer
que o Rui Barbosa também jogou muito, a
oferecer aos jovens de Morro da Fumaça a
oportunidade de praticar esportes, ofereceu as
nossas crianças e jovens um caminho sadio,
cumpriu o seu papel social. Além disso, abriu
as portas para os sócios e a comunidade, os
verdadeiros donos do clube, facilitando a prática
de esportes e exercícios, priorizando a saúde.

Agradeço especialmente a Deus, a
minha família, ao Rui Barbosa, esse clube
maravilhoso ao qual iniciei, mas, para me
formar um cidadão, eu precisei com que essas
pessoas no início me incentivassem, me
falassem algo de bom, acreditassem em mim.

A sede está bem cuidada, o clube
ganhou o título de expressão estadual e nacional.
E a cada dia que passa, vejo mais pessoas
vestindo a camisa do Rui Barbosa. Por tudo isso,
quero agradecer a cada um de vocês que, ao longo
desses 55 anos, dedicou seu tempo, seu talento,
sua contribuição para este Clube querido.

Hoje além do futebol o clube conta
com sede social, um campo com gramado
sintético, pista para caminhadas e uma
academia ao ar livre, para uso dos fumacenses.

Parece ser simples para as pessoas
que estão ouvindo, mas para àqueles que se
formam em uma faculdade, àqueles que
conseguem chegar a ser um deputado
estadual, sabem o caminho que tiveram que
seguir. Sei o que tive que seguir, o trabalho,
meu esforço, para que eu pudesse ser jogador
de futebol profissional e jogar pelo Criciúma, esse
clube maravilhoso que todos nós aqui gostamos.

O sonho do Nadir da Rocha, do Tadeu
Sigieski e do Moacyr Luiz de Costa, lá em 1963
é hoje realidade e alegria de todos nós.

Por fim, quero agradecer à Assembleia
Legislativa, em especial, ao deputado Rodrigo
Minotto, o maravilhoso evento desta noite. Da
mesma forma, parabenizar a atual diretoria pelo
trabalho que vem realizando nos últimos anos,
e dizer, de coração, parabéns Rui Barbosa!”

Atualmente nossa diretoria e formada
por pessoas voluntárias que deixam seus
afazeres em casa para estar contribuindo com
o clube, assim como em toda a história do
clube, pois o futebol amador como o nome já
diz a gente faz por amor.

Uma ressalva, o baluarte da aquisição
do terreno hoje representado por sua esposa,
sr. Nadir Rocha, maior baluarte do Rui Barbosa.

Aqui está o Joce, outra surpresa, que
é meu amigo há muitos anos e está aqui repre-
sentando o Clube. Olha quantas pessoas, e
quando eu pedi a oportunidade de falar eu não
esperava por isso. Então me perdoem, sou
grato a essas pessoas, ao Gonzaga, porque foi
através dele que tive a oportunidade para
conhecer muitas coisas.

Aqui destaco meus amigos e compa-
nheiros que fazem acontecer frente ao nosso
glorioso tricolor os membros da diretoria, que
foram apresentados anteriormente”Muito obrigado!

(Palmas) Gostaria de uma grande salva de
palmas para eles novamente.(SEM REVISÃO DO ORADOR)

[Degravação: Taquígrafa Elzamar] (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo

Minotto) - Obrigado ao sr. Moacyr Luiz de Costa.
(Continua a leitura.)

Obrigado pela homenagem, e que o Rui
Barbosa continue sendo esse clube com essa
estrutura, pensando nas categorias de base,
nas crianças porque eles são o futuro. Para ter
uma sociedade sadia, nós precisamos pensar
nas crianças e nós temos que ocupá-las.

“Muito obrigado por vocês
colaborarem comigo nessa empreitada pessoal.Convido para fazer o uso da palavra,

em nome dos atletas que já passaram pela
Sociedade Esportiva e Recreativa Rui Barbosa,
o ex-jogador Jaison Rocha.

Através de uma gestão transparente
que estamos fazendo, juntamente com a
diretoria, pretendemos dar continuidade ao
trabalho das pessoas que nos antecederam na
presidência do clube, com a finalidade de levar
o nome do Ruy Barbosa ao lugar de destaque
que ele e Morro da Fumaça merecem.

O SR. JAISON ROCHA - Boa noite a
todos, as autoridades, deputado Rodrigo
Minotto, e os demais.

Parabéns Sandro, e todos os outros
presidentes que passaram, pelo trabalho que
foi feito com as escolinhas, quando eu fiz
parte, a medalha de prata que ganhamos. Está
aqui o Tinto que ajudou no início do projeto
Criança na Escola é Show de Bola e depois o
Ricardo deu sequência, também sou amigo de
muitas crianças hoje por esse trabalho, então
eu agradeço a oportunidade de poder falar.

Pedi uma oportunidade para fazer o uso
da palavra, mas quase me arrependo, pois,
quando olhei para as pessoas que estavam
chegando, não achei que teria condições
para falar.

Mais uma vez, obrigado deputado
Rodrigo Minotto, no que depender de nós, você
junto conosco, ainda vai se orgulhar muito do
Rui Barbosa.”

(Palmas) Muito obrigado!
Como todo garoto, a maior parte deles

tem o sonho de ser jogador de futebol. Comigo
(Palmas)

Que todos estejam felizes também! (SEM REVISÃO DO ORADOR)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo
Minotto) - Obrigado Sandro, convido agora para
fazer uso da palavra, o excelentíssimo sr.
prefeito do município de Morro da Fumaça, Agenor
Coral. [Degravação: Ademir Gasstmann Junior]

“A história desse clube se confunde
com a história de Morro da Fumaça, pois surgiu
um ano após a emancipação político-
administrativa de nossa cidade e nascia para
fazer história. Hoje em dia é muito difícil
administrar o futebol e muito caro, então cada
vez mais quando surgem pessoas que se
disponibilizam a presidir um clube, uma
entidade, ou até uma prefeitura, porque da
maneira que está em curto prazo eu acho que
não vai aparecer muitas pessoas, nem para ser
prefeito devido às dificuldades e as cobranças.

Obrigado Assembleia Legislativa de
Santa Catarina e, em nome do deputado
Rodrigo Minotto, que se lembrou da Sociedade
Esportiva e Recreativa Rui Barbosa, e a
homenageia. Eu digo ao presidente, aos ex-
presidentes, à diretoria e os ex-diretores, que a
entidade é um orgulho para nós fumacenses.”

O SR. AGENOR CORAL - Boa noite a
todos! Cumprimento o deputado Rodrigo
Minotto, o deputado Valmir Comin; o senhor
presidente da Câmara de Vereadores Municipal
de Morro da Fumaça, Miguel Zaccaron Darolt, e
em seu nome todos os vereadores; o senhor
vice-prefeito, Eduardo Sartor Guollo; o senhor
presidente Sociedade Esportiva e Recreativa
Rui Barbosa, Alex Sandro da Soller; ao repre-
sentante do Criciúma Esporte Clube, Joce
Santos; o presidente da Cooperativa do
Cermoful, Ricardo Tadeu Canto Bittencourt.

Muito obrigado e boa-noite!
(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Rodrigo

Minotto) - Faço um agradecimento também à
colaboração e o trabalho de todos os servidores
da nossa Assembleia Legislativa, que estão desde
a manhã organizando esse evento, a imprensa que
se faz presente e, também agradecer a todos os
homenageados e os presentes.

Então, cada vez mais os clubes
precisam, além de voluntários, pois todas as
diretorias são voluntárias, ninguém ganha
nada para trabalhar, apenas a satisfação de
conquistas. Eu acompanho, principalmente
essa última gestão, o trabalho deles fazendo
bailes, bingos, dedicando-se dia a dia,
muitas vezes até largando a família para
cuidar de futebol. Mas, ao longo desses 55
anos nos deu muitas alegrias esse clube, e
acaba levando o nome do município a várias
cidades e até para alguns estados.

O Joce falou um pouco da sua
carreira e o parabenizo, mesmo não tendo
jogado muito tempo, mas pode se considerar
um vitorioso. Foi comentado sobre o Jean, que
iniciou no Rui Barbosa, mas a carreira mais
rápida que esse clube já teve foi a minha. Eu
não precisei de peneira, de escolinha, fui direto
do nada para o veterano em 1993. Joguei, e
brinquei ali com os meus colegas por 20 anos.
E em cada cidade que nós fazíamos nossos jogos,
sentíamos como era importante o reconhecimento
e o valor que o pessoal dava a esse nome Rui
Barbosa. Mas, apenas para descontrair.

A Presidência agradece a presença das
autoridades e de todos que nos honraram com o
seu comparecimento nesta noite, convidando-
os para o coquetel que será servido nesse
mesmo recinto.

Neste momento, teremos a execução
do Hino de Morro da Fumaça.

A homenagem recebida é muito justa,
lembro aqueles que fundaram essa querida
entidade, daqueles que lutaram para mantê-la
durante esses 55 anos. Também, lembra cada
atleta que entrou em campo defendendo as
suas cores e enfatizo a atual diretoria que,
hoje, comando o Rui Barbosa.

(Procede-se à execução do hino.)
Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental. [Degravação:
Taquígrafa Sílvia e Revisão Final:
Coordenadora Carla].

(Passa a ler.)

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

AVISOS DE LICITAÇÃO
DATA: 09/08/2018 - HORA: 09:00 h
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 09 de agosto de
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.

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
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: Florianópolis/SC, 26 de julho de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 Lonarte Sperling Veloso
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA MONOCROMÁTICA, NOVA
E DE PRIMEIRO USO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE
DIVULGAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS DA ALESC.

Coordenador de Licitações e Contratos
–––– * * * ––––

EXTRATODATA: 10/08/2018 - HORA: 09h00min h
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09h00min h do dia 10 de agosto
de 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.

EXTRATO Nº 118/2018
REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 014/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 019/2018.
OBJETO: Aquisição e instalação completa de 219 (duzentos e
dezenove) conjuntos de climatização, constituídos por aparelhos de ar
condicionados, acessórios, peças, acabamentos, garantia mínima de
18 meses, assistência técnica e mão de obra.

Florianópolis/SC, 30 de julho de 2018.
Lonarte Sperling Veloso

Coordenador de Licitações e Contratos VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (20 de
julho de 2018).–––– * * * ––––

AVISO DE LICITAÇÃO FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e
demais normas contidas na referida Lei com suas alterações
posteriores, também na Lei nº 10.520 de 17/7/2002, na Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006, no Decreto Federal nº 7.892 de
23/1/2013 e nº 8.250 de 23/05/2014, nos Atos da Mesa nº 214 de
05/11/2007, nº 101 de 14/02/2017; nº 128 de 27/02/2015; nº 131 de
09/03/2016 e na Autorização Administrativa para a instrução do Processo
Licitatório nº 33 de 24/05/2018 e, além das demais disposições legais
aplicáveis, dispostas no Edital de Pregão Presencial nº 19 de 18/06/2018.

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:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE
COMPUTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE JÁ EXISTENTE NO
PALÁCIO BARRIGA VERDE E INSTALAÇÃO NO PRÉDIO RECENTEMENTE
ADQUIRIDO PELA ALESC (CENTRO EXECUTIVO EVEREST).

LOTE ÚNICO MARCA VALORES (R$)
ITEM QTDE UNID. PRODUTOS UNITÁRIO SUBTOTAL
1 62 Conjunto Conjunto Split inverter, capacidade Nominal 18.000 Btu.

Evaporadora aparente tipo cassete. Condensadora com
descarga de ar horizontal, ventilador axial, compressor inverter,
fluído R410A. Alimentação elétrica monofásica, 220 V, 1,75
kW. Ref.: Fujitsu AUBF18LAL / AOHA18LALL, e todos os
materiais que compõem a linha frigorígena para o perfeito
funcionamento, conforme detalhes no projeto que faz parte
integrante desta Ata, garantia de 18 meses para os equipa-
mentos, instalação e assistência técnica.

FUJITSU 7.750,00 480.500,00

2 62 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter 18.000 BTU, referente ao
item 1.

1.500,00 93.000,00

3 91 Conjunto Conjunto Split inverter, capacidade Nominal 24.000 Btu.
Evaporadora aparente tipo cassete. Condensadora com
descarga de ar horizontal, ventilador axial, compressor inverter,
fluído R410A. Alimentação elétrica monofásica, 220 V, 2,30
kW. Ref.: Fujitsu AUBA24LBL / AOBA24LALL, e todos os
materiais que compõem a linha frigorígena para o perfeito
funcionamento, conforme detalhes no projeto que faz parte
integrante desta Ata, garantia de 18 meses para os equipa-
mentos, instalação e assistência técnica.

FUJITSU 8.7850,00 796.250,00
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4 91 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter 24.000 BTU, referente ao
item 3, conforme projeto que faz parte integrante desta Ata
garantia de 18 meses para os equipamentos, instalação e
assistência técnica.

1.500,00 136.500,00

5 33 Conjunto Conjunto Split inverter, capacidade Nominal 30.000 Btu.
Evaporadora aparente tipo cassete. Condensadora com
descarga de ar horizontal, ventilador axial, compressor inverter,
fluído R410A. Alimentação elétrica monofásica, 220 V, 2,65
kW. Ref.: Fujitsu AUBA30LCL / AOBA30LFTL, e todos os
materiais que compõem a linha frigorígena para o perfeito
funcionamento, conforme detalhes em projeto que faz parte
integrante desta Ata, garantia de 18 meses para os equipa-
mentos, instalação e assistência técnica.

DAIKIN 9.704,00 320.232,00

6 33 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter 30.000 BTU, referente ao
item 5, conforme projeto que faz parte integrante desta Ata,
garantia de 18 meses para os equipamentos, instalação e
assistência técnica.

1.500,00 49.500,00

7 13 Conjunto Conjunto Split inverter, capacidade Nominal 36.000 Btu.
Evaporadora aparente tipo cassete. Condensadora com
descarga de ar horizontal, ventilador axial, compressor inverter,
fluído R410A. Alimentação elétrica monofásica, 220 V, 2,96
kW. Ref.: Fujitsu AUBA36LCL / AOBA36LFTL, e todos os
materiais que compõem a linha frigorígena para o perfeito
funcionamento, conforme detalhes no projeto que faz parte
integrante desta Ata.

DAIKIN 10.130,00 131.690,00

8 13 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter 36.000 BTU, referente ao
item 7, conforme detalhes no projeto que faz parte integrante
desta Ata, garantia de 18 meses para os equipamentos,
instalação e assistência técnica.

1.500,00 19.500,00

9 12 Conjunto Conjunto Split inverter, capacidade Nominal 48.000 Btu.
Evaporadora aparente tipo cassete. Condensadora com
descarga de ar horizontal, ventilador axial, compressor inverter,
fluído R410A. Alimentação elétrica trifásica, 380 V, 4,56 kW.
Ref.: Fujitsu AUBG54LRLA / AOBG54LATV, e todos os materiais
que compõem a linha frigorígena para o perfeito funcionamento,
conforme detalhes em projeto que faz parte integrante desta
Ata, garantia de 18 meses para os equipamentos, instalação e
assistência técnica.

DAIKIN 12.385,00 148.620,00

10 12 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter 48.000 BTU, referente ao
item 9.

1.500,00 18.000,00

11 1 Conjunto Conjunto Split inverter, capacidade Nominal 24.000 Btu.
Evaporadora aparente tipo hi-wall Condensadora com descarga
de ar horizontal, ventilador axial, compressor inverter, fluído
R410A. Alimentação elétrica monofásica, 220 V, 2,30 kW. Ref.:
Fujitsu ASBA24LFC / AOBR24LFL, e todos os materiais que
compõem a linha frigorígena para o perfeito funcionamento,
conforme detalhes no projeto que faz parte integrante desta Ata,
garantia de 18 meses para os equipamentos, instalação e
assistência técnica.

DAIKIN 4.038,00 4.038,00

12 1 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter 24.000 BTU, referente ao
item 11, conforme detalhes no projeto que faz parte integrante
desta Ata, garantia de 18 meses para os equipamentos,
instalação e assistência técnica.

1.500,00 1.500,00

13 2 Conjunto Conjunto Split Inverter, capacidade Nominal 120.000 Btu.
Com Resistência elétrica para aquecimento e reaquecimento
em bainha, capacidade 9,0 kW. Instalada junto a serpentina da
evaporadora. Ref.: PALLEY e Umidificador 9,0kg/h. Evaporadora
Modular com descarga frontal, vazão de ar 6.800m³/h,
Condensadora com descarga de ar vertical, ventilador axial,
compressor inverter, fluído R410A. Alimentação elétrica
trifásica, 380 V, 12,5 kW + 9,0kW (resistência Elétrica). Ref.:
HITACHI RVT+RTC120/ RAP120, e todos os materiais que
compõem a linha frigorígena para o perfeito funcionamento,
conforme detalhes em projeto que faz parte integrante desta
Ata, garantia de 18 meses para os equipamentos, instalação e
assistência técnica.

CARRIER 50.083,00 100.166,00

14 2 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter 120.000 BTU, referente ao
item 13, conforme detalhes no projeto que faz parte integrante
desta Ata, garantia de 18 meses para os equipamentos,
instalação e assistência técnica.

15.000,00 30.000,00

15 4 Conjunto Conjunto Split inverter, capacidade Nominal 9.000 Btu.
Evaporadora aparente tipo Hi Wall. Condensadora com descarga
de ar horizontal, ventilador axial, compressor inverter, fluído
R410A. Alimentação elétrica monofásica, 220 V, 1,75 kW. Ref.:
Fujitsu ASBG 09 JMCA / AOBG 09 JMCA, e todos os materiais
que compõem a linha frigorígena para o perfeito funcionamento,
conforme detalhes no projeto que faz parte integrante desta Ata,
garantia de 18 meses para os equipamentos, instalação e
assistência técnica.

DAIKIN 1.832,00 7.328,00

16 4 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter 9.000 BTU, referente ao
item 15 conforme detalhes no projeto que faz parte integrante
desta Ata.

750,00 3.000,00

17 1 Conjunto Conjunto de self de precisão Inverter
Composto de: Gabinete com insuflamento inferior (Down Flow),
Compressor hermético tipo Scroll inverte, resistência elétrica,
umidificador e placa de comunicação com protocolo SNMP;
vazão 9.600 m³, pressão estática 13 mmca; peso: 415 kg.
Condensadora com dois ventiladores axiais, com descarga de ar
horizontal. Gabinete interno com duas evaporadoras, e somente
1 condensadora. (Ver Memorial) Ref.: AIRSYS OPTIMA 35E1A2
(2x) + CME20, e todos os materiais que compõem a linha
frigorígena para o perfeito funcionamento, conforme detalhes no
projeto que faz parte integrante desta Ata, garantia de 18
meses para os equipamentos, instalação e assistência técnica.

LIBERTY 202.500,00 202.500,00

18 1 Serv. Instalação do Conjunto Split Inverter, referente ao item 17,
conforme detalhes no projeto que faz parte integrante desta Ata,
garantia de 18 meses para os equipamentos, instalação e
assistência técnica.

30.000,00 30.000,00

Valor Total 361.922,00 2.572.324,00
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1ª REGISTRADA: Valdeli Cecílio dos Santos Eireli, DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 027/2018.Endereço: Rua Cecília do Rego Almeida, nº 168, CEIP 2, Portaria 2, Jd.

Eldorado, CEP 88.133560, fone/fax (48) 3025-4004
Matr Nome do Servidor Funçãocorreio eletrônico: laurindo@arflex.com.br

1039 VICTOR INACIO KIST PregoeiroCNPJ/MF nº 10.546.779/0001-07
Florianópolis, 26 de julho de 2018 2096 JOHNI LUCAS DA SILVA Pregoeiro substitutoCarlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTTRafael Schmitz - Diretor Administrativo
Laurindo Zatorski Filho - Representado 0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Equipe de apoio–––– * * * ––––

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO
PORTARIAS 1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA

1015 SERGIO MACHADO FAUST
PORTARIA Nº 1157, de 30 de julho de 2018 Carlos Alberto de Lima Souza
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1161, de 30 de julho de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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

AUTORIZAR a servidora TATIANE DUTRA ALVES DA
CUNHA, matrícula nº 8484, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, ocupante do cargo de Coordenador de Tesouraria, código
PL/DAS-6, com fundamento no art. 45, incisos II e VIII da Resolução nº
001, de 11 de janeiro de 2006, a realizar despesas sob o regime de
adiantamento no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), para
pagamento de diárias a deputados e servidores, no mês de agosto do
corrente ano, por conta da dotação orçamentária 1138 - Administração
de Pessoal e Encargos, 339014 - Diárias Civil.

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 028/2018.

Matr Nome do Servidor Função

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA Pregoeiro
1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA Pregoeiro substituto

Carlos Alberto de Lima Souza 1015 SERGIO MACHADO FAUST
Diretor-Geral

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Equipe de apoio–––– * * * ––––
2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTTPORTARIA Nº 1158, de 30 de julho de 2018

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO

1039 VICTOR INÁCIO KIST

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1162, de 30 de julho de 2018

RESOLVE: O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

AUTORIZAR o servidor GARIBALDI ANTONIO AYROSO,
matrícula nº 8486, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Diretor Financeiro, código PL/DAS-7, com
fundamento no art. 17, da Portaria nº 1015, de 26 de março de 2015,
a realizar despesas sob o regime de adiantamento no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), para pagamento antecipado de
combustíveis, no mês de agosto do corrente ano, à conta da Ação
1144 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, na dotação
33.90.30.96 - Material de Consumo.

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

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 029/2018.

Matr Nome do Servidor FunçãoCarlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral 1015 SERGIO MACHADO FAUST Pregoeiro

–––– * * * ––––
1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Pregoeiro substitutoPORTARIA Nº 1159, de 30 de julho de 2018
2096 JOHNI LUCAS DA SILVAO DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCÃO VIANNA Equipe de apoio
0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO

1039 VICTOR INACIO KISTRESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor comissionado, RANIER

JULIO AMBONI, matrícula nº 7972, como fiscal do Contrato nº
013/2018-00.

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

Art. 2º O servidor designado deverá se responsabilizar
pela certificação dos recibos de aluguel, referente ao imóvel destinado
a abrigar o escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado
João Amin.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1163, de 30 de julho de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, e vigerá até que nova Portaria seja editada alterando o
presente. RESOLVE:

ART. 1º DESIGNAR o servidor MAURICIO NASCIMENTO,
matrícula nº 2039, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, para
exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de Contabilidade, código
PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, THAMIRIS
RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula nº 7229, que se encontra
em fruição de férias por trinta dias, a contar de 1º de agosto de 2018 (DF -
Coordenadoria de Contabilidade).

Carlos Alberto de Lima de Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1160, de 30 de julho de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de cargo em comissão, o
servidor não perceberá adicional de exercício.RESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1164, de 30 de julho de 2018 PORTARIA Nº 1169, de 30 de julho 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-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora RENATA HAZAN

NAPOLEAO SALLES, matrícula nº 4347, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Assessoria técnica-consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades
de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo
titular, JOSE LUCIO BUCHELE, matrícula nº 295, que se encontra em
fruição de licença-prêmio por 15 (quinze) dias, a contar de 6 de agosto
de 2018 (MD - Consultoria Legislativa).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora MORGANA FIGUEIREDO
MEDEIROS, matrícula nº 8738, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-38, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Agosto de 2018 (Gab Dep Ismael dos Santos).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº

002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1170, de 30 de julho 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 Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1165, de 30 de julho de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 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:
RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome do

servidor MAICON LUIS PEREIRA, matrícula nº 7946, nomeado pela
Portaria nº 886, de 06/03/2015, para MAICON LUIZ PEREIRA.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
AIRTON FABRICIO, matrícula nº 8863, de PL/GAB-98 para o PL/GAB-89,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Agosto de 2018 (Gab Dep Moacir Sopelsa)

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1166, de 30 de julho 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1171, de 30 de julho 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:
LOTAR a servidora VIVIANE CAMARGOS DE SOUSA,

matrícula nº 6341, na DL - Coordenadoria de Taquigrafia das
Comissões, a contar de 1º de agosto de 2018.
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 1167, de 30 de julho 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 JOSÉ RICARDO DE LACERDA para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-43, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Moacir
Sopelsa - BaIneário Gaivota).RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, Carlos Antonio Blosfeld
EXONERAR o servidor LADIMIR ANTONIO VERONESE,

matrícula nº 7078, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAL-73, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Agosto de 2018 (Liderança do PR).

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

PORTARIA Nº 1172, de 30 de julho 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 1168, de 30 de julho 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, NOMEAR RENATO ANTONIO PIAIA para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-54, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Neodi
Saretta - Joaçaba).

EXONERAR a servidora FATIMA APARECIDA BERNARDI,
matrícula nº 5847, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-77, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Agosto de 2018 (Gab Dep Romildo Titon).
Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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