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P L E N Á R I O

ATA DA 079ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 10h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Antônio Aguiar
- Carlos Chiodini - 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 - Leonel Pavan -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
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.

Partido: PR Acrescenta que já está pronto o centro
de Oncologia em São Miguel do Oeste, o
governo do estado finalizou o convênio para
pagar a manutenção referente aos médicos,
enfermeiros e servidores necessários, e havia
sido marcado o dia primeiro de agosto para a
inauguração. O secretário regional disse que
não seria possível por falta de agenda do gover-
nador para inaugurar. A população não quer
solenidades, quer o atendimento, quer a
Oncologia funcionando.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Aborda a questão das autopistas nas
marginais que, pelo contrato, já realizaram as
obras, em BaIneário Camboriú, do centro de
eventos estar quase pronto e, infelizmente, as
duas pontes, na BR- 101, não estarem
encaminhadas com o início das obras já há 90
dias. Salienta que em breve haverá a conclusão
do centro de eventos e aproximação do período
de verão, aumentando o fluxo de turistas e de
congressistas que chegarão à cidade. Ressalta que serão retirados talvez 900

pacientes desafogando Chapecó, que irão
ocupar o novo centro, melhorando toda região.
Se não for possível inaugurar, que seja feita
uma autorização para o início do funcionamento
e depois fazer uma solenidade. O atendimento
será todo pelo SUS que somente credencia
quando estiverem em funcionamento os
serviços, enquanto isso o governo do estado irá
bancar os primeiros meses para que a Oncologia
inicie seu atendimento. [Taquígrafa: Eliana]

Reforça que a região faça essa
cobrança e que a Frente Parlamentar, presidida
pelo deputado Jorginho Mello, abrace a questão
como uma prioridade.

PRESIDÊNCIA - Deputados: Coloca que o governo federal com os
cortes que fez no orçamento atingiu de forma
violenta os recursos que seriam destinados
para as obras em Santa Catarina. Cita o caos
da BR-470, de Navegantes, Itajaí, Gaspar,
Blumenau até Rio do Sul, por onde passa boa
parte da economia do estado, da BR-282, em
que obras de Ponte Serrada até Chapecó estão
quase concluídas.

Aldo Schneider
Mário Marcondes
Kennedy Nunes

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.

Partido: MDB
DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Orador) - Cumprimenta a sociedade catari-
nense e dá boas-vindas ao retorno do deputado
Leonel Pavan, que passou um período afastado
por motivos de doença, mas que continua com
sua alegria e otimismo de sempre.

A Presidência declara que, por tratar-se
de calendário especial, não há Breves Comuni-
cações, portanto, dá início ao Horário dos
Partidos Políticos.

Menciona a luta que tem vivido
constantemente sobre a Oncologia, no extremo
oeste catarinense, pois Chapecó está
atendendo hoje mais de 2.000 pacientes,
sendo que não é recomendável que um centro
atenda mais de 900.

********** Discorre sobre sua participação em
evento dos despachantes de Santa Catarina,Partidos Políticos
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ocorrido em Chapecó, destacando o relevante
trabalho realizado por esses profissionais junto
ao Detran do estado. Parabeniza o grande
“Silveirinha” por seu empenho em buscar
melhorias a uma categoria tão importante e que
cumpre os requisitos exigidos para atuar
legalmente a prestar serviços relevantes a todos.

Declara que foi ungido por Deus e
que recebeu mais uma chance para continuar a
jornada, o que renovou e fortaleceu sua fé, a
união familiar e a valorização dos amigos. Deixa
registrado seu sincero agradecimento a cada
parlamentar e faz uma reflexão sobre os
próximos passos, postulando um novo pensa-
mento à sua vida.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0137/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente da Casan informações acerca da
cobrança da taxa mínima de disponibilidade,
bem como sobre os fundamentos legais.

Em discussão.
Cita a questão das rodovias catari-

nenses ao comungar o discurso do deputado
Maurício Eskudlark, no que diz respeito à
recuperação das mesmas. Menciona a pujança
da região oeste, que apesar da crise, deseja
crescer cada vez mais e os produtores que a
representam, trabalham para que cresça e se
desenvolva mais ainda, bem como os empreen-
dedores, almejando a manutenção dos
empregos nas cidades e no meio rural. Por tudo
isso, espera que o governo, com o apoio do
Parlamento, crie algum tipo de receita
especifica para manutenção das estradas
devido às condições precárias que se
encontram na citada região e em outras.

(Pausa)
Finda seu discurso, dirigindo-se com

muito carinho ao presidente Aldo Schneider,
exaltando que sempre fez orações para sua
recuperação. Acredita que estão tendo uma
importante oportunidade e exemplo de superação,
que tem dado a todos uma valiosa lição de vida.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0138/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Fazenda informações acerca
das notícias de que com o déficit no orçamento
projeta-se parada nas obras do Pacto por Santa
Catarina.

Deputado Valmir Comin (Aparteante) -
Declara sua satisfação pelo retorno do amigo
parlamentar e pondera que nada é por acaso,
para tudo há um propósito, e que muitas vezes
situações difíceis acontecem para promover a
reflexão e restabelecer novos conceitos e o
verdadeiro significado da vida.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Deputado Mauro de Nadal (Aparteante) -
Deseja boas vindas e externa sua felicidade
pelo retorno, acrescentando que a missão
ainda não acabou, que o estado de Santa
Catarina tem muito a ganhar ainda com sua
presença na vida pública.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Reporta-se que não se fez presente na

visita de fiscalização das obras do contorno
viário da Grande Florianópolis, mas acompanha
de perto o desenrolar dos trâmites a que se
referem a esse pleito dos catarinenses.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0139/2018,

de autoria do deputado João Amin,
solicitando ao presidente do Deinfra
informações acerca do andamento das obras
do Contorno Viário de Garuva.

Em tempo, agradece ao Deinfra por
obras feitas na SC-281, que liga São José a
São Pedro de Alcântara.

Deputado João Amin (Aparteante) -
Recepciona com satisfação o deputado e
externa que seu estado de saúde sensibilizou a
todos, por sua história de vida, trajetória
política e também por sua família. Parabeniza
seu retorno e deseja-lhe sucesso.

Em discussão.
Deputado João Amin (Aparteante) - Tece

comentários em relação à visita realizada nas
obras do contorno aviário, enfatizando que
comparado com o ano anterior o andamento
está em um ritmo mais ágil. [Taquígrafa: Sílvia]

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

permaneçam como se encontram.Deputado Milton Hobus (Aparteante) -
Cumprimenta com muita alegria o Presidente
Aldo Schneider e aproveita o ensejo para
externar sua satisfação em rever o amigo
Leonel Pavan retornando a Casa com sua
saúde restabelecida.

Aprovado.
Partido: PT Pedido de Informação n.

0140/2018, de autoria do deputado João
Amin, solicitando ao secretário da Saúde
informações acerca das medidas que estão
sendo tomadas para sanar a deficiência da
perda dos 583 leitos pediátricos no SUS nos
últimos oito anos.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Registra encontro que acontece no auditório
Antonieta de Barros, da Casa, e que reúne
vereadores e vereadoras do estado, com a
presença de lideranças municipais que atuam
nas cidades catarinenses.

Deputado Maurício Eskudlark
(Aparteante) - Relembra os ensinamentos
recebidos do amigo parlamentar em sua
trajetória na vida pública, enaltecendo sua
admiração e respeito pelo legado deixado e que
jamais será esquecido.

Comunica que o Partido dos
Trabalhadores fará sua convenção estadual, no
domingo subsequente. Informa que haverá
escolhas de vários lideres que conduzirão a
continuidade dos projetos do partido, e
também o pré-lançamento de candidato a
presidente da república.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER (Presi-
dente) - Corrobora as palavras dos colegas
parlamentares e enfatiza que todos aqueles
que têm fé em Deus, apoio incondicional da
família e acima de tudo, crença na existência
do ser humano, tudo pode ser superado.
Deseja uma boa recuperação e afirma com
convicção que ambos superarão a situação.
[Coordenadora: Carla]

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

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0141/2018,

de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra informações acerca
das providências que estão sendo tomadas
para evitar deslizamentos e interdições na
Serra do Rio do Rastro.

Destaca que o ex-presidente Lula,
continua preso sem provas, e que será
realizado em Brasília vigília com vários
dirigentes dos movimentos sociais e populares,
que pretendem chamar atenção do povo
brasileiro e do mundo pela injustiça que está
sendo submetido, pelo juiz Sérgio Moro e o
TRF-4, que o perseguem para não ser candidato
à presidência nas próximas eleições.

********** Em discussão.
(Pausa)Ordem do Dia
Em votação.DEPUTADO ALDO SCHNEIDER (Presi-

dente) - Dá início à pauta da Ordem do dia. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Salienta que o PT vai continuar lutando

contra setores do Poder Judiciário, que estão
sequestrando os bens do país, citando que a
grande maioria da população quer Lula de volta,
e as pesquisas apontam que ganharia a eleição
no primeiro turno.

Pedido de Informação n. 0135/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra informações acerca da
previsão de acostamento na obra de
revitalização da SC-407.

Aprovado.
Moção n. 0232/2018, de autoria do

deputado Cesar Valduga, cumprimentando a
presidente da Associação Coral de Chapecó
pela passagem dos 43 anos de fundação.Em discussão.

Finaliza lamentando a atual situação
econômica e política do Brasil, que está com
mais de 100 milhões de brasileiros
desempregados. [Taquígrafa: Ana Maria]

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

permaneçam como se encontram. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Partido: PSDB Aprovado.

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -
Externa com emoção seu agradecimento aos
colegas deputados, aos funcionários da Casa
Legislativa e todas as pessoas que torceram
pelo restabelecimento de sua saúde após ter
sofrido o Acidente Vascular Cerebral - AVC que
o afastou temporariamente do Parlamento. Em
especial, cita o hospital da Unimed,
mencionando sua gratidão a toda equipe
médica que o acompanhou permanentemente
desde o início do tratamento e não mediu
esforços para sua recuperação.

Aprovada.Pedido de Informação n. 0136/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra informações acerca da
adequação às recomendações do Tribunal de
Contas do Estado no que se refere ao Edital
para reforma das Pontes Pedro Ivo campos e
Colombo Salles, em Florianópolis.

Moção n. 0233/2018, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando a
estudante Rafaela Dal Mas Belli da Escola
Básica 30 de Outubro de Lebon Régis, pela
conquista do Projeto “Vamos cuidar do Brasil,
cuidando das águas”, e representará Santa
Catarina na V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

Em discussão.
(Pausa)

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

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

Em votação. Antonelli, por ato de bravura na operação
policial ocorrida na cidade de Chapecó.Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada. Em discussão.
Moção n. 0234/2018, de autoria do

deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando a
diretora da Escola Básica 30 de Outubro de
Lebon Régis, pela conquista do Projeto “Vamos
cuidar do Brasil, cuidando das águas”, da qual
participará da V Conferência Nacional
Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.

Aprovada. (Pausa)
Moção n. 0241/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o
escritor José Isaac Pilati por assumir cadeira na
Academia Catarinense de Letras.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Em discussão. Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0648/2018,
0649/2018, 0650/2018 e 0651/2018, de
autoria do deputado Leonel Pavan;
0652/2018, de autoria do deputado Marcos
Vieira; 0653/2018, de autoria do deputado
Darci de Matos; 0654/2018, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto; 0655/2018 e
0658/2018, de autoria do deputado Cleiton
Salvaro; 0656/2018, de autoria do deputado
Mário Marcondes; 0657/2018, de autoria do
deputado Milton Hobus; 0659/2018,
0660/2018, 0661/2018, 0662/2018 e
0665/2018, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; 0663/2018, de autoria do deputado
Pe. Pedro Baldissera; 0664/2018, de autoria
do deputado João Amin; e 0666/2018, de
autoria do deputado Ismael dos Santos.

(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. 0242/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o
escritor João José Leal por assumir cadeira na
Academia Catarinense de Letras.

Aprovada.
Moção n. 0235/2018, de autoria do

deputado Milton Hobus, manifestando ao
Governador do Estado, apelo para que seja
instalado uma unidade da Escola Militar na
cidade de Rio do Sul.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.(Pausa)

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

permaneçam como se encontram.
Moção n. 0243/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o
escritor Godofredo de Oliveira Neto por assumir
cadeira na Academia Catarinense de Letras.

Aprovada. A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0370/2018, de autoria do
deputado Leonel Pavan; 0371/2018,
0373/2018, 0374/2018, 0375/2018 e
0376/2018, de autoria do deputado Mário
Marcondes; 0372/2018, 0387/2018 e
0388/2018, de autoria do deputado Darci de
Matos; 0377/2018, 0378/2018, 0379/2018,
0380/2018, 0381/2018 e 0382/2018, de
autoria do deputado João Amin; 0383/2018,
0384/2018, 0385/2018 e 0386/2018, de
autoria da deputada Luciane Carminatti.

Moção n. 0236/2018, de autoria do
deputado Darci de Matos, cumprimentando o
presidente da Sociedade Glória, pelos 90 anos
de história, em prol da cultura, do esporte e do
lazer do povo catarinense.

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

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovada.
Em votação. Moção n. 0244/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o
escritor Laerte Tavares por assumir cadeira na
Academia Catarinense de Letras.

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

Aprovada.
Moção n. 0237/2018, de autoria do

deputado Mário Marcondes, cumprimentando a
presidente da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Indaial, pelos serviços prestados aos
munícipes.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Finda a pauta da Ordem do Dia.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
[Coordenadora Carla]

**********
Em discussão. Aprovada. Explicação Pessoal
(Pausa) Moção n. 0245/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o
professor Ubaldo César Balthazar pela posse
no cargo de reitor da Universidade Federal de
Santa Catarina.

DEPUTADO VALMIR COMIN (Orador) -
Tece comentários a respeito da atuação do
Cepon em Santa Catarina, como excelente no
tratamento oncológico, destacando a prestação
de assistência integral dos abnegados
funcionários da referida instituição. Cita a Lei
Federal n. 12.732, de 2012, a qual estabelece
o prazo de 60 dias para início do tratamento do
câncer após o diagnóstico, e o mencionado
centro tem começado o tratamento de dez a 15
dias depois do exame, o que demonstra grau
de eficiência, profissionalismo e comprometimento
dos servidores, bem como tendo casos que se dá
imediatamente o procedimento.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0238/2018, de autoria do

deputado Mário Marcondes, cumprimentando a
presidente da Associação dos Pacientes
Oncológicos da Região de Canoinhas, pelos
serviços prestados ao município.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Moção n. 0246/2018, de autoria do

deputado João Amin, cumprimentando o grêmio
escolar da Escola de Educação Básica São
Tarcisio, pela participação na Audiência Pública
que tratou do asfaltamento da Rodovia SC-435,
que liga São Bonifácio à São Martinho.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Também, faz referência às mulheres
portadoras de câncer de mama, que são
aproximadamente 300, e que fazem uso do
medicamento Herceptin, o qual é fornecido pelo
Ministério da Saúde e distribuído pela secre-
taria de estado da Saúde de Santa Catarina,
para o combate do câncer no início e evita que
se espalhe. Menciona lei de sua autoria que dá
direito a consulta, exames laboratoriais,
operatórios, pós-operatório e a reconstrução da
mama com prótese de silicone pelo Sistema
Único de Saúde e, após três anos de vigência
no estado de Santa Catarina, transformou-se
em lei nacional. Apela ao Ministério da Saúde e
ao secretário de estado da Saúde para que
providenciem regularmente o referido
medicamento, e lembra a decisão judicial de
2009 que obriga a União a fornecê-lo a todas
as mulheres acometidas de câncer de mama.

Aprovada.
Moção n. 0239/2018, de autoria do

deputado Milton Hobus, solicitando ao Gover-
nador do Estado e ao secretário de Estado da
Agricultura, que seja firmado convênio para
investimento e colaboração na pesquisa e
desenvolvimento do pinhão e dos produtos a
base de pinhão entre os estados de Santa
Catarina, Paraná e a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0247/2018, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o Cabo PM Cláudio Junior Rodrigues dos
Santos, por ato de bravura na operação policial
ocorrida na cidade de Chapecó.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Aprovada. Em votação.
Moção n. 0240/2018, de autoria do

deputado Valmir Comin, parabenizando a diretoria
da empresa Expresso Coletivo Forquilhinha pela
passagem dos 60 anos de fundação.

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

Aprovada. Ao enfatizar que a saúde em Santa
Catarina deve ser prioridade em prol da vida
humana, reitera o apelo ao Ministério da Saúde
e governos federal e estadual para que

Moção n. 0248/2018, de autoria do
deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o soldado PM Rubens Renato Machado

Em discussão.
(Pausa)
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mantenham a medicação Herceptin. Também,
faz um agradecimento ao trabalho desenvolvido
pelo amigo e advogado Alexandre Amin Salum,
que é um grande colaborador, ao discorrer
sobre o gesto de solidariedade, o qual não é
apenas para o próximo, mas para nós mesmos,
pois acredita que o Universo conspira sempre a
favor do bem e atinge os familiares e amigos.

tratamento oncológico a quem é acometido
pela doença. [Taquígrafa: Sílvia]

Entende que os Correios, uma empresa
com mais de 354 anos de bons serviços,
desempenham papel fundamental com o banco
postal e que terá participação importante no
mercado de telefonia celular e cartões de
crédito e débito.

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador) -
Discorre sobre a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos que está vivenciando um grande
sucateamento. Ressalta que o famigerado
processo de desmonte quer inviabilizar o
funcionamento da empresa mais antiga do
Brasil, com a falta de servidores e omissão na
publicação de editais de concursos públicos.

Reforça que não é possível permitir que
o sucateamento continue acontecendo com a
desvalorização desses servidores,
caracterizando uma justificativa para que
futuramente seja privatizada. Coloca que a
sociedade não pode fugir desse debate para
que medidas urgentes sejam tomadas.
[Taquígrafa: Eliana]

Deputado Mário Marcondes (Aparteante)
- Corrobora a fala do deputado e destaca o
trabalho desenvolvido pela Rede Feminina de
Combate ao Câncer.

Menciona a realização de audiência
pública para tratar da redução, no quadro de
funcionários da ECT, informando que em 2007,
eram cinco mil, atualmente em torno de quatro
mil e deverá cair para três mil, com o programa
de demissão voluntária lançado pela direção.

DEPUTADO ALDO SCHNEIDER (Presi-
dente) - Parabeniza e agradece o deputado
Valmir Comin por trazer à tribuna da Casa o
tema saúde e, em especial, sobre uma doença
grave que afeta milhares de pessoas no mundo
- o câncer. E, muitas vezes, pessoas que não
passam por ela, não tem a ideia da gravidade.
Por isso, destaca que em Santa Catarina há
empenho no sentido de sermos excelência no

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, encerra a sessão,
convocando outra, ordinária, para as 14h.
[Taquígrafa: Eliana].

Exemplifica citando uma empresa
pública, como a Casan, que tem uma gestão
compartilhada, mas que cumpre com o papel
social e ainda é lucrativa, proporcionando o
bem para nossas vidas que é a água potável.

ATA DA 080ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Carlos Chiodini - 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 - Leonel Pavan - 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.

DEPUTADO DR. VICENTE
CAROPRESO (Orador) - Faz menção a
semana da amamentação, de 1º a 7 de
agosto, abordando a relevância da temática
e seu reflexo como uma das mais acessíveis
e eficientes formas de saúde preventiva.
Aponta que toda sociedade deve mobilizar-se
para assegurar à criança o aleitamento
materno pelo menos até os dois anos de
idade, citando que no Brasil, a licença
maternidade e paternidade são instrumentos
legais que favorecem o pleito.

Segundo dados da Sociedade Brasileira
de Pediatria, Santa Catarina necessita de mais
de 179 leitos de UTI Neonatal, o que significa
quatro leitos para cada mil nascidos vivos,
sendo que atualmente tem 174 públicos e 52
privados, mas nem sempre disponibilizados.
Igualmente, comunica que houve redução de
583 leitos pediátricos do Sistema Único de
Saúde no estado, o que prejudica o atendi-
mento a crianças e adolescentes. Enfatiza que
Santa Catarina ainda não colocou a saúde em
primeiro lugar, mesmo depois de o Parlamento
catarinense ter feito algumas mudanças na
Constituição Estadual, como a elevação 12%
para 15% os recursos da área da saúde em
escala anual até o próximo ano. Porém, cita que
no ano anterior, conforme dados contraditórios,
mostram que nem sequer os mínimos 13% foram
atingidos e defende que o governo coloque, no
mínimo, os 15% no atual ano na saúde.

Discorrendo sobre o assunto, salienta
que a conscientização e apoio poderiam ser
amplificados com o Programa Empresa Cidadã,
onde sua adesão permite que na licença
maternidade 60 dias sejam acrescidos e na
licença paternidade 20 dias. Dentre os inúmeros
benefícios do aleitamento materno enaltece que
amamentar é mais do que um gesto de amor,
salva vidas e ajuda a fazer um mundo melhor.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck
Mário Marcondes

DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - 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 MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - A Presidência suspende a
sessão, por até dez minutos, para que possam
usar a tribuna o sr.: Sérgio Maccari Júnior,
presidente da comissão central organizadora,
do município de Urussanga, acompanhado da
rainha e princesas, para divulgar a XVIII Festa
do Vinho. [Taquígrafa: Sílvia]

Em tempo, parabeniza o Grupo
Folclórico Alpino Germânico de Pomerode por
celebrar em setembro, seus 50 anos de
história. Reverencia que a manutenção cultural,
a divulgação dos costumes, ritmos e trajes
tradicionais tornam o grupo uma fonte de
inspiração e exemplo àqueles que possuem
pouco contato a cultura alemã. Informa que
protocolou na presente data uma moção de
aplausos cumprimentando o grupo e também
que, após as eleições, fará um Ato Solene em
Pomerode homenageando-os pela atuação e
presença no estado de Santa Catarina.
[Coordenadora: Carla]

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador) -
Registra visita à cidade de São Bento do Sul e
regiões do planalto norte, em data anterior,
comentando sua atuação como deputado
estadual, principalmente sua participação em
ações na área da saúde. Cita a autorização
concedida pelo Ministério da Saúde, para que o
Hospital Sagrada Família, de São Bento do Sul,
realize procedimentos de alta complexidade em
oncologia, o mesmo recebeu verba federal para
a implantação de tratamento diferenciado às
pessoas portadoras de câncer, sendo que vai
beneficiar a população de várias regiões, com
exames complementares e cirurgias.

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

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

Moção n. 0249/2018, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso,
cumprimentando a diretoria do Grupo Folclórico
Alpino Germânico de Pomerode pela passagem
dos 50 anos de fundação.

**********
Paridos Políticos

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Reporta-se ao tema sobre saúde no estado,
especificamente a questão dos leitos de UTI
Neonatal em Santa Catarina, como ocorre na
região do meio oeste, no Vale do Rio do Peixe,
no entorno de Joaçaba, em que há hospitais
sem nenhum leito neonatal, e cita a luta
empenhada para o número das referidas
unidades aumentem.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Informa também a recuperação e
reforma da Escola Roberto Grant, e que
pessoalmente tem fiscalizado as obras, e
contemplará com educação de melhor
qualidade as crianças e adolescentes do
município. [Taquígrafa: Ana Maria]

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

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0667/2018,
de autoria da deputada Luciane Carminatti;
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0668/2018, de autoria do deputado Dr.
Vicente Caropreso; 0669/2018, 0670/2018 e
0671/2018, de autoria do deputado Antônio
Aguiar; 0672/2018, de autoria do deputado
Cleiton Salvaro; 0673/2018, de autoria do
deputado Dirceu Dresch; e 0674/2018, de
autoria do deputado Moacir Sopelsa.

determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0389/2018, de autoria do
deputado José Milton Scheffer; 0390/2018, de
autoria do deputado Antônio Aguiar;
0391/2018, de autoria do deputado Leonel
Pavan; e 0392/2018, de autoria do
deputado Kennedy Nunes.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Não havendo oradores a fazer uso da
palavra, encerra a sessão, convocando outra,
ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental.

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme

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

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

OFÍCIOS
OFÍCIO Nº 0412.2/2018

Ofício nº 13/2018 Sombrio, 10 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Proteção
Ambiental Aguapé, de Sombrio, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0406.4/2018
Ofício nº 01/2018 Porto União, 04 de julho de 2018.

Edimilson Pereira ColaresEncaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Moradores do
Capão Grande, de Porto União, referente ao exercício de 2017.

Presidente
Lido no Expediente

Marlene Nicolak Gulicz Sessão de 01/08/18
Presidente –––– * * * ––––

Lido no Expediente OFÍCIO Nº 0413.3/2018
Sessão de 01/08/18

Ofício CE- 010/2018 Florianópolis, 22 de julho de 2018.–––– * * * ––––
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Grupo de Trabalho Comunitário
Catarinense (GTCC), de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0407.5/2018
Ofício DP 006/2018 blumenau, 03 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Amigos do Hospital
Santa Isabel (AMABEL), de Blumenau, referente ao exercício de 2017.

Fernando José Seabra Vale-Rêgo
Presidente

Lido no ExpedienteSergio Fernando Hess de Souza
Presidente Sessão de 01/08/18

Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 01/08/18 OFÍCIO Nº 0414.4/2018

–––– * * * –––– Ofício nº 13/2018 Jaborá, 13 de julho de 2018.
OFÍCIO Nº 0408.6/2018 Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) de Jaborá, referente ao exercício de 2017.

Ofício nº 07/2019 Sombrio, 10 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Corpo de Bombeiros
Comunitários de Sombrio, referente ao exercício de 2017. Ademir Dal Bello

PresidenteGilvan Simão de Carvalho
Lido no ExpedientePresidente
Sessão de 01/08/18Lido no Expediente

–––– * * * ––––Sessão de 01/08/18

OFÍCIO Nº 0415.5/2018–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0409.7/2018 Ofício nº 15/2018 Sombrio, 10 de julho de 2018.

Ofício nº 008/2018 São Ludgero, 05 de julho de 2018. Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Sombrio, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de São Ludgero, referente ao exercício de 2017. Orlandina Isoppo Lisboa

Tânia Mara Motta Fuchter
Presidente

Presidente
Lido no Expediente

Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0416.6/2018OFÍCIO Nº 0410.0/2018

Ofício nº 15/2018 Sombrio, 10 de julho de 2018.Ofício nº 009/2018 Barra Velha, 10 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Beneficente São
Francisco de Assis, de Sombrio, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos
de Barra Velha (ASAPREV- BV), referente ao exercício de 2017.

Marilda Teresinha Jimenez Hernandez Ferranti Roselane da Silva Cardoso
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18

Sessão de 01/08/18
–––– * * * ––––

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0411.1/2018

OFÍCIO Nº 0417.7/2018Ofício 10/2018 Cerro Negro, 10 de julho de 2018.
Ofício nº 019/IATEL Florianópolis, 11 de Julho de 2018.Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais dos Alunos
da Casa Familiar Rural de Cerro Negro e Campo Belo do Sul - CASA
FAMILIAR RURAL, de Cerro Negro, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto de Audição e Terapia
da Linguagem, de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Fernando A. Moraes SilveiraMaria Albertina R. Matos
PresidentePresidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18 Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0418.8/2018 OFÍCIO Nº 0426.8/2018
Ofício 020/2018 Vargem Bonita, 09 de julho de 2018 Ofício 032/2018 Otacílio Costa, 02 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Vargem Bonita (APAE), referente ao exercício de 2017.

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

Valdecir Jorge Valcarenki Irene Ebel Guidi
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18 Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0419.9/2018 OFÍCIO Nº 0427.9/2018

Ofício nº 21/2018 Florianópolis, 13 de julho de 2018. Ofício nº 035/2018 BaIneário Piçarras, 06 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Conselho do Polo UAB
Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Caminhar Juntos,
de BaIneário Piçarras, referente ao exercício de 2017.

Andréa do Prado Felippe Carmen Sílvia Meyer Miranda
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18 Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0420.2/2018 OFÍCIO Nº 0428.0/2018

Ofício nº 25/2018 Sombrio, 10 de julho de 2018. Ofício 036/2018 Angelina, 13 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Sombrio de Integração
Educacional e Social (ASIES), de Sombrio, referente ao exercício de 2017.

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

Zulma Antonia Simon Luiza Schmitz Hammes
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18 Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0421.3/2018 OFÍCIO Nº 0429.0/2018

Ofício 25/2018 Sombrio, 10 de julho de 2018. Ofício nº 036/2018 Jacinto Machado, 29 de Junho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Sombrio (APAE), referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Hospital São Roque, de Jacinto
Machado, referente ao exercício de 2017.

Lucas dos Santos Debus Renato Zanatta
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18 Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0422.4/2018 OFÍCIO Nº 0430.4/2018

Ofício nº 26/2018 Florianópolis, 07 de junho de 2018. Ofício nº 37/2018 Itaiópolis, 10 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Santé, de Florianópolis,
referente ao exercício de 2017.

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

Tércio Egon Paulo Kasten Curt Otinoel Silveira
Presidente Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18 Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0423.5/2018 OFÍCIO Nº 0431.5/2018

Ofício 029/2018 Tubarão, 10 de julho de 2018. Ofício nº 038/2018 São João Batista, 05 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Vida e Arte, de
Tubarão, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de São João Batista, referente ao exercício de
2017.Alexsandra Boing Fernandes

Presidente Maria Valquiria Puel
Lido no Expediente Presidente
Sessão de 01/08/18 Lido no Expediente

–––– * * * –––– Sessão de 01/08/18

OFÍCIO Nº 0424.6/2018 –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0432.6/2018Ofício nº 30/2018 Ibirama, 12 de Julho de 2018.

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

Ofício nº 042/2018 Maracajá, 12 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Maracajá, referente ao exercício de 2017.Fabiani Tenfen Soberanski

Presidente DiInei de Pelegrini
Lido no Expediente Presidente
Sessão de 01/08/18 Lido no Expediente

–––– * * * –––– Sessão de 01/08/18

OFÍCIO Nº 0425.7/2018 –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0433.7/2018Ofício nº 31/2018 São José do Cerrito, 10 de julho de 2018.

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

Ofício 046/2018 Brusque, 08 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Lar Menino Deus, de Brusque,
referente ao exercício 2017.Luciane Perdoná Marian

Presidente Catia Regina Gianesini Ramos
Lido no Expediente Presidente
Sessão de 01/08/18 Lido no Expediente

–––– * * * –––– Sessão de 01/08/18
–––– * * * ––––

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



8 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.316 03/08/2018

OFÍCIO Nº 0435.9/2018 PORTARIA Nº 1211, de 03 de agosto 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,

Ofício nº 51/2018/APAE Itapoá, 10 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Itapoá, referente ao exercício de 2017.

Auzilia Terezinha Ramos Dória
Presidente

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.

Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18

–––– * * * ––––

PORTARIAS

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ALEXANDRE DORTA CANELLA, matrícula nº 5171, de PL/GAB-96 para o
PL/GAB-100, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de Agosto de 2018 (Gab Dep Valdir Cobalchini)

PORTARIA Nº 1183, de 01 de agosto 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, Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosRESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, –––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1212, de 03 de agosto de 2018CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados: 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,

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

7288 ZULMAR SOUZA HABITZREUTER 15 16/6/2018 1922/2018
461 ZELIA TEREZINHA DE SOUZA 15 12/7/2018 1923/2018
1210 SIOMARA GONCALVES VIDEIRA 30 26/6/2018 1924/2018 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº

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

1481 ROSVITE INEZ MACHRY 30 3/7/2018 1925/2018
1292 LUIZ ROBERTO SILVEIRA 10 2/7/2018 1927/2018
1917 LICIAMARA FARIA LAUS CAMPOS 11 5/7/2018 1928/2018

Republicada por Incorreção
Carlos Alberto de Lima Souza ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora CLARICE DACAMPORA OURIQUES, matrícula nº 7809, de
PL/GAB-94 para o PL/GAB-81, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 02 de Agosto de 2018 (Gab Dep Leonel Pavan)

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1208, de 03 de agosto 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,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
RESOLVE: com fundamento no Ato da Mesa nº 174,

de 30 de agosto de 2007, redação dada pelo
Ato da Mesa nº 225/2009, de 1º/7/2009,

PORTARIA Nº 1213, de 03 de agosto 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,

DESIGNAR a servidora MARCIA SELL, matrícula nº
7205, para secretariar os trabalhos da Comissão Legal - Processo
Administrativo Disciplinar, instituída pelo Ato da Mesa nº 246/2018, de
18 de julho de 2018.
Carlos Alberto de Lima Souza 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.

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1209, de 03 de agosto 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR, matrícula nº 5934, de PL/GAB-84
para o PL/GAB-91, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 02 de Agosto de 2018 (Gab Dep Leonel Pavan)RESOLVE:
Carlos Antonio BlosfeldPUBLICAR que a servidora PAMELA KARINA DE

SOUSA LIMA, matrícula nº 8169, designada pelo respectivo Deputado,
é a responsável pelo Gabinete do Deputado Serafim Venzon para fins
de convalidação e controle de frequência dos servidores internos e externos.

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

PORTARIA Nº 1214, de 03 de agosto 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 1210, de 03 de agosto 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 GERSON DARIO BACHTOLD, matrícula nº
8283, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-45, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Patricio Destro).

EXONERAR o servidor FRANCISCO ZERMIANI, matrícula
nº 8661, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-45, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 05 de Agosto
de 2018 (Gab Dep Patricio Destro). Carlos Antonio Blosfeld

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

–––– * * * ––––
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