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ATA DA 082ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 10h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Cleiton Salvaro - Darci de
Matos - Dirce Heiderscheidt - Dirceu Dresch -
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 - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Moacir Sopelsa - Narcizo Parisotto - Natalino
Lázare - Neodi Saretta - Padre Pedro Baldissera
- Patrício Destro - Ricardo Guidi - Romildo Titon -
Serafim Venzon - Silvio Dreveck - Valdir
Cobalchini - Valmir Comin.

Cita o município de Concórdia, onde não
há peritos desde o início do ano, o que levou ao
sistema de rodízio de atendimento em plantões
também em Chapecó e Xanxerê, e que em
Porto União e Palhoça o mesmo acontece.
Ressalta que das 29 unidades do IGP em Santa
Catarina, em 16 delas não têm
papiloscopistas. Há demanda reprimida
também na área de perícia de áudio e vídeo.

para seguir o roteiro, fortalecendo ainda mais o
turismo religioso catarinense.

Relata que pessoas vêm do Brasil
inteiro para fazer este percurso, que tem como
destino o Santuário da Madre Paulina, num
evento anual que mobiliza grande parte da
população. Afirma que a indústria do turismo
catarinense precisa deste impulso, além dos
lugares tradicionais já frequentados, como o
Contestado, o oeste, as águas termais, o meio-
oeste, o Vale Europeu no Alto Vale, e também o
turismo litorâneo.

Salienta que essa falta de profissionais
poderia ser solucionada se o governo
convocasse os 51 aprovados no concurso
público nas funções de perito oficial e técnico
pericial. Menciona o caso do impedimento dos
concursados da Cidasc que são muito importantes
em relação à questão da sanidade animal.

Deputado Milton Hobus (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pela relatoria da
matéria, e ressalta o trabalho do historiador
professor Isaque Corrêa. Cita que BaIneário
Camboriú é um centro turístico conhecido em
todo o país, e, com este projeto de lei, mais
pessoas virão para a região, pois o Santuário
de Madre Paulina é visitado por milhões de fiéis
todos os anos. Lembra que também criou a
rota turística Caminhos da Neve, valorizando a
Serra Catarinense. [Taquígrafa: Sara]

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Silvio Dreveck Manifesta-se sobre a campanha de

vacinação contra a poliomelite e reforço contra
o sarampo, doenças consideradas erradicadas
no Brasil desde 2016. E que neste ano foram
677 casos registrados até julho em seis es-
tados. Afirma que as políticas públicas do país
estão deixando voltar essas doenças. Lembra
que a saúde deve ser prioridade de fato e não
apenas na retórica. [Taquígrafa: Eliana]

Ana Paula Lima
Maurício Eskudlark

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Presi-
dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados. Partido: PSD

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

DEPUTADO ANTÔNIO AGUIAR (Orador) -
Relata que há anos participa intensamente da
política, acreditando na capacidade de mudar
para melhor a vida do povo catarinense. Cita
ações que pautaram sua participação no
governo, destacando projetos de sua autoria,
as entidades que apoiou e o convívio público, e
que atua a cinco legislaturas. Registra que
procurou promover a qualidade de vida das
pessoas do estado, com olhar atento às
prioridades dos que mais precisam dos
serviços públicos, e com foco permanente às

Partido: PSDB
DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador) -

Comenta sobre o projeto de autoria do
deputado Milton Hobus, do qual é relator, que
oficializa o Caminho de Madre Paulina, um
percurso de 70km que era percorrido pela
mesma e que há muitos anos vem sendo
trilhado por peregrinos e turistas. Destaca que
o trajeto leva a Nova Trento, e agora conta com
inclusão de BaIneário Camboriú no caminho,
pois muitos saem desta cidade e adjacências

**********
Partidos Políticos

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Aborda a falta de peritos no Instituto Geral de
Perícias de Santa Catarina que se arrasta há
muito tempo. Informa que em muitas regiões
as atividades podem ser suspensas.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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reivindicações justas da região do planalto
norte. Reflete sobre o momento pessoal que
está vivendo, anunciando que está encerrando
sua participação na política, por isto, não vai
concorrer à reeleição, vai dedicar seu tempo à
família e a medicina.

Em votação. Brasil e do mundo, hoje muito mais participativo
nos destinos da economia e da política.Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Registra que em sua cidade natal, Arroio
Trinta, teve o privilégio de ser duas vezes
prefeito, e quando fazia um projeto de ordem
social ouvia muito as mulheres. Em uma obra
que estava já em acabamento chamava um
grupo para opinar sobre a jardinagem, a pintura,
o layout do que estava sendo construído.

Aprovado.
Moção n. 0251/2018, de autoria do

deputado João Amin, manifestando ao
secretário da Educação contrariedade a
dispensa de dois mil professores temporários.

Agradece a todos que o apoiaram, aos
eleitores, aos amigos de trajetória, aos líderes
e expoentes políticos que lhe deram atenção, a
boa convivência com os colegas parlamentares,
aos servidores, aos seus colaboradores mais
próximos, e a sua companheira Marilu.

Em discussão.
(Pausa) Aborda também a questão dos

pequenos criadores de suínos que, durante
alguns anos, receberam notificações, foram
multados na transferência de leitões para a
terminação, para comércio e pequenas
cooperativas. Recentemente o atual governo
extinguiu o Decreto n.780, que tributava duas
vezes o que o tornava ilegal, ficando o espólio
disso, os agricultores que foram multados
agora estão com dificuldades. Afirma que o
Brasil irá perder muitos agricultores e
suinocultores, pois não organiza a produção, as
ações são muito pífias a favor da agricultura.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Finaliza manifestando a todos o seu
fraterno abraço, e que deixou um legado muito
importante para a população de Santa Catarina.

Aprovada.
Moção n. 0252/2018, de autoria do

deputado Natalino Lázare, apelando aos
Ministros da Educação e da Saúde por medidas
urgentes para que seja vedada no Estado a
formação na área da saúde da modalidade de
Ensino a Distância.

Deputado Gabriel Ribeiro (Aparteante) -
Fala que a Alesc está triste com tal decisão,
devido ao trabalho de grande importância que
realizou defendendo a saúde pública do estado.
Salienta que seus mandatos marcaram a
história do Parlamento, desejando muito
sucesso na sua próxima jornada.

Em discussão.
(Pausa)

Deputado Milton Hobus (Aparteante) -
Comenta que desde o primeiro momento
admira o deputado Antônio Aguiar, porque a
sua missão pública foi à arte em servir as
pessoas, dizendo que foi um bom exemplo
como político, que foi um homem de muitas
atitudes positivas e que deixará saudades a
muitas pessoas. [Taquígrafa: Ana Maria]

Em votação. Salienta que o líder do governo da
Assembleia está em ação juntamente para
interferir na suspensão imediata da aplicação e
execução das notificações aos agricultores.
[Taquígrafa: Eliana]

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

Aprovada.
Moção n. 0253/2018, de autoria da

deputada Dirce Heiderscheidt, cumprimentando
a diretoria do Conselho Comunitário da Tapera
em Florianópolis pelo comprometimento com as
causas sociais, educacionais e culturais.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Como presidente da comissão de
Educação, Cultura e Desporto, demonstra
grande preocupação com os acontecimentos
relacionados à cultura no estado. Defende o
lançamento do Prêmio Elisabete Anderle de
estímulo à cultura 2018, que é a principal
reivindicação da comunidade cultural, pois
distribui de forma transparente os recursos do
Fundo Estadual de Incentivo à Cultura,
incentivando a produção artística e a
preservação do patrimônio cultural catarinense.
Informa, entretanto, que não há sinais de
cumprimento do lançamento do edital Elisabete
Anderle, cujo prêmio promove a movimentação de
uma cadeia produtiva que envolve diversos setores
da economia, profissionais de diversos segmentos
artísticos e culturais, gerando emprego e renda.

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Faz considerações positivas quanto
ao trabalho desenvolvido pelo deputado Antônio
Aguiar durante seus mandatos na Casa,
sempre voltado à sociedade catarinense, em
especial a região que abrange Canoinhas.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Tece comentários a respeito de edital
de promoções que está para publicação aos
profissionais da Polícia Militar, algo em torno
de 1.118, o que considera justo por dedicação
dos mesmos junto ao cidadão catarinense, pois
levam mais segurança e colaboram na
diminuição da criminalidade no estado de Santa
Catarina. Também, menciona as promoções
dos delegados, que não ocorreram, mas se
espera por um decreto do governador em
função de conversações com o secretário da
Segurança Pública, da Casa Civil, que se
cumpram as promoções da carreira da Polícia
Civil. Igualmente, comunica que para o próximo
ano as promoções dar-se-ão de forma
automática, com data definida, ao completar
tempo de serviço, que não responda a nenhum
processo e que cumpra com seus deveres, pois
os policiais não querem ficar à margem da
insegurança jurídica.

Moção n. 0254/2018, de autoria da
deputada Dirce Heiderscheidt, cumprimentando
a diretoria Fundação Escola Acelino Pereira, do
município de São José pelo comprometimento
com as causas sociais, educacionais e culturais.

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

permaneçam como se encontram.
Lamenta que a última edição do prêmio

tenha o seu valor diminuído para R$ 5,6
milhões, quando em 2014 foi de R$ 7 milhões,
declarando que o governo estadual investiu, na
área da cultura, nos últimos três anos, em
média, 0,06% do orçamento. Questiona as
prioridades do governo quanto à valorização da
área, apelando para a aplicação do pouco
recurso disponível do Funcultural no Prêmio
Elisabete Anderle, que contempla centenas de
projetos e centenas de profissionais.

Aprovada.
Moção n. 0255/2018, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, cumprimentando
o presidente da Associação O Vento Brasil de
Timbó, pelo Projeto “O Vento nas Escolas” e
pelos serviços prestados a milhares de alunos
para prevenir a violência e o abuso de crianças,
bem como o consumo de drogas.

Em discussão.
(Pausa) Não concorda com a alegação de

problemas financeiros, pois apenas em
renúncia fiscal o estado deixa de arrecadar por
ano R$ 6 bilhões, e também comenta sobre o
desvio de finalidade do Funcultural, permitindo
que os recursos da cultura sejam utilizados
para o custeio da máquina e salário dos
servidores. Acredita que as práticas do governo
têm desrespeitado sistematicamente os
princípios do Sistema Estadual de Cultura,
salientando que continuará na luta por uma
gestão transparente e participativa, voltada ao
cumprimento dos marcos regulatórios da
cultura e ao atendimento das demandas da
comunidade cultural, exigindo o cumprimento
da lei e o lançamento imediato do Prêmio
Elisabete Anderle 2018. [Taquígrafa: Sara]

Cita, novamente, as demandas da
população do oeste e extremo oeste catari-
nenses, que são as rodovias BRs 470 e 163,
importantes no desenvolvimento daquelas
regiões e que aguardam recursos para que se
façam melhorias. Menciona como pior a BR-163
entre Dionísio Cerqueira e São Miguel do Oeste,
mas acredita que serão feitas as obras neces-
sárias de infraestrutura, pois o estado catarinense
destaca-se na produção de suínos, frangos, leite.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

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

de plano os Requerimentos n.s: 0678/2018,
de autoria do deputado Cesar Valduga;
0679/2018, de autoria da deputada Dirce
Heiderscheidt; 0680/2018, de autoria do
deputado Aldo Schneider; 0681/2018, de autoria
do deputado Moacir Sopelsa; e 0682/2018, de
autoria do deputado Pe. Pedro Baldissera.

Considera de suma importância o
serviço de oncologia em São Miguel do Oeste,
que irá atender o extremo oeste e oeste no
tratamento de câncer, e irá aliviar o município
de Chapecó. Enaltece a atitude do governador
de fazer uso imediato sem esperar pela
inauguração, o que melhorará para a referida
região o atendimento aos pacientes.
[Taquígrafa: Sílvia]

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0397/2018, 0398/2018,
0399/2018, 0400/2018, 0401/2018 e
0402/2018, de autoria do deputado Cesar
Valduga.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -
Informa que participou em Brasília, no Supremo
Tribunal Federal, da segunda parte da audiência
pública, em que o PSOL pede e quer a
descriminalização do aborto até 12 semanas,
sendo que várias entidades foram ouvidas.
Critica o ativismo do Poder Judiciário, que força
a justiça a se posicionar sobre os temas que
não são decididos pelo Poder Legislativo.
Destaca que juízes, ministros e
desembargadores não são eleitos para repre-
sentar ninguém, e que o STF não reflete o
pensamento da sociedade brasileira. Comunica
que é contra o aborto, a pedofilia, a ideologia
de gênero nas escolas, as drogas. Defende a
família, citando que os temas polêmicos devem
ser discutidos no Legislativo.

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

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Presi-
dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.

**********
Explicação Pessoal

A Presidência comunica que procedeu a
correção do texto do autógrafo do Projeto de Lei
n. 0097/2018, que dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de
2019 estabelece e outras providências de
acordo com o Art. 262 do regimento interno.

DEPUTADO NATALINO LÁZARE (Orador) -
Menciona mais um aniversário da Lei Maria da
Penha, considerada pela ONU uma das três
melhores legislações do mundo no
enfrentamento contra a violência às mulheres.

Repudia veementemente as atitudes
machistas que denigrem a imagem da
humanidade. Afirma que tem um conceito de
que a maior organização social do mundo é a
família e que a sua liderança sempre foi e
sempre será da mulher, por uma série de
razões, principalmente como a concepção de
uma nova vida e da sua continuidade.

Pedido de Informação n. 0142/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao secretário da Educação informações acerca
das notícias da dispensa de dois mil
professores temporários, e de que forma este
profissionais serão supridos para que os
estudantes não sejam prejudicados.

Conclui afirmando que 87% da
sociedade brasileira é contra o aborto,
portanto, a maioria tem que ser respeitada, e
que o assunto tem que ser muito debatido
ainda. [Taquígrafa: Ana Maria]

Em discussão. Ressalta o grande trabalho social e
educacional das mulheres catarinenses, do(Pausa)

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Reporta-se à decisão do prefeito de Dionísio
Cerqueira sobre o fechamento da escola
municipal Construindo Caminhos, construída
em 1989, com recursos do estado em terreno
doado pelo Incra. A referida instituição
educacional desenvolve projeto pedagógico de
grande relevância no assentamento chamado
Conquista da Fronteira, o qual é exemplo de

cooperativismo e organização socioeconômica.
Acredita nas políticas públicas desenvolvidas
na comunidade, bem como defende a
manutenção dos jovens no meio rural, o que é
fundamental para o desenvolvimento do estado.
Por isso, critica os cortes que serão feitos nas
bolsas de pesquisas, no Cedup, no art.170 e,
ao mesmo tempo, faz um contraponto ao
relatar que o ex-presidente Lula fez grandes

investimentos na educação desde creches até
universidades. [Taquígrafa: Sílvia]

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

ATA DA 083ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ALDO SCHNEIDER

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Paula
Lima - Antônio Aguiar - Cesar Valduga - Cleiton
Salvaro - Darci de Matos - Dirce Heiderscheidt -
Dirceu Dresch - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - Jean Kuhlmann -
João Amin - José Milton Scheffer - Kennedy
Nunes - 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 - Romildo Titon - Serafim Venzon -
Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

lembrando uma mulher que foi vítima de
violência doméstica durante muitos anos, e
lutou para que houvesse maior proteção para
as mulheres nesta situação.

e de fato se comprometa com as cinco
diretrizes nacionais para enfrentar a violência
que assola o país e Santa Catarina.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Constata que o crime mais praticado é a
violência doméstica, estupros e o feminicídio,
colocando Santa Catarina em 5º lugar como um
dos estados mais violentos neste sentido.
Argumenta que alguns homens não conseguem
aceitar o fim do relacionamento e cometem tais
desatinos. Também esclarece que a lei vale
para ambos os sexos, mas os relatos de
violência e as denúncias partem mais das
mulheres, que são as maiores vítimas.

DEPUTADO DIRCEU DRESCH (Orador) -
Soma-se à fala das deputadas que o
antecederam, Ana Paula Lima e Luciane
Carminatti, em relação à Lei Maria da Penha, a
qual foi sancionada no governo do ex-
presidente Lula. Cita os nomes de mulheres
que foram assassinadas nas últimas semanas
em Santa Catarina e solicita que a sociedade
faça denúncia de casos de violência contra a
mulher. Salienta a importância de se debater o
tema, pois considera um desafio para o homem, à
mulher e a sociedade em geral, bem como colocar
em prática políticas públicas que atendam às
necessidades das mulheres catarinenses.

Registra que, graças ao Disque 180, a
mulher tem maior coragem em denunciar as
agressões, mas ainda precisa muito, como
mais delegacias, com plantões noturnos e nos
finais de semana, e o atendimento de profissional
capacitado, preferencialmente uma mulher.

PRESIDÊNCIA - Deputado 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.

Menciona as convenções que ocorreram
no último final de semana no estado e no
Brasil, destacando a do PT, realizada em
Blumenau, quando líderes estaduais colocaram
um projeto voltado para as pessoas, principal-
mente os excluídos. [Taquígrafa: Sílvia]

Cita a matéria da jornalista Ângela
Bastos sobre a invisibilidade da violência contra
as mulheres, e ressalta a necessidade
mudança na cultura machista, que deve
começar pela educação das crianças no lar e
nas escolas.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) - Faz
menção ao importante marco na história de luta
das mulheres, que completa na presente data,
12 anos da implementação da Lei Maria da
Penha, sancionada em agosto de 2006.
Registra que a Lei n. 11.340, é em
homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha,
que seguidamente era agredida por seu marido
e que após duas tentativas de assassinato em
1983, ela ficou paraplégica, e o agressor,
cumpriu apenas dois anos de prisão em regime
fechado, 19 anos depois do julgamento do
caso. Caso emblemático que levou a denúncia
do Brasil à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos e resultou na condenação
internacional do país pela tolerância e omissão
estatal nos casos de violência. Reporta que só
a partir de então o Brasil passou a cumprir
algumas recomendações, e fez alterações em
sua legislação com relação à violência doméstica.

**********
Partidos Políticos

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Alerta para a importância da atenção dos que
estão próximos em perceber quando uma
mulher é vítima de violência, seja física ou
verbal, para prevenir um desfecho trágico.
Também afirma que as moradoras do campo
estão muito isoladas e desprotegidas nesta
situação. [Taquígrafa: Sara]

Partido: PSD
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -

Retoma o discurso proferido na sessão
anterior, sobre sua participação na audiência
em Brasília, no Supremo Tribunal Federal,
solicitada pela Ministra Rosa Weber com
relação à descriminalização do aborto no Brasil.
Reitera que este assunto não pode ser tratado
no STF, é ilegítimo, questão como essa devem
ser discutida no Congresso Nacional, há um
Parlamento para deliberar tão delicado pleito.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Comenta que a Lei Maria da Penha
conta com a participação da Bancada Feminina
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina,
com diversas entidades, Conselhos Estaduais
dos Direitos da Mulher, organizações ativistas e
feministas, lideranças dos Movimentos de
Mulheres Camponesas, portanto, a Lei n. 11.340,
completa na presente data, 12 anos depois de
longa caminhada. Destaca que a mesma repre-
senta um marco no combate e enfrentamento
contra as mulheres brasileiras, sobre tudo a
violência doméstica, e que tem orgulho em dizer
que foi o ex-presidente Lula que a sancionou.

Acrescenta que é inconcebível em dois
dias de audiência pública mensurar a dimensão
do problema da sociedade brasileira, criticando
veementemente o ativismo do Poder Judiciário,
que força a justiça a se posicionar sobre
assuntos que não lhe competem.

Prosseguindo seu discurso, coaduna as
citações dos colegas parlamentares que o
antecederam registrando os 12 anos da Lei
Maria da Penha. Clama às Comissões Técnicas
a apreciação do projeto de lei de sua autoria
que proíbe ao homem condenado pela referida
lei exercer função pública em Santa Catarina,
considerando que só ações como esta são
definitivas para coibir agressores às mulheres.
[Coordenadora: Carla]

Traz dados estatísticos que
demonstram o aumento representativo no
quadro de violência à mulher em Santa
Catarina, afirmando ainda que há muitos casos
não divulgados pela mídia, mas que crescem
exponencialmente. Enfatiza que os traumas
psicológicos sofridos pelas mulheres são
irreparáveis e que o Parlamento não deve se
omitir a gravidade do problema.

Relata que após 23 anos do caso em
que foi vítima, a biofarmacêutica de duas
tentativas de homicídio ocorrido em 1983, e
que a justiça brasileira não puniu o agressor,
seu marido, em 2001, a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos, OEA,
condena o Brasil por omissão, negligência e
tolerância a crimes contra os direitos humanos
das mulheres, portanto, foi a primeira vez que
um caso de violência doméstica chega a um
organismo internacional, antes não havia no
país amparo às mulheres. Cita que o Brasil é o
quinto país do mundo em feminicídio, e no
estado a cada dez minutos uma mulher é
assassinada, e que o oeste catarinense é o
que tem o maior número de mortes, o que
representa uma realidade cruel.

Diante disso, informa que protocolou na
Casa legislativa o Projeto de Lei n. 0187/2018
que institui o programa de atenção às vítimas
de estupro, pois considera que quando não é
possível prevenir, é essencial o cuidado e atenção
especial as mulheres vítimas de tal agressão.

Partido: PSD
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Manifesta-se contra a farsa do debate
da audiência pública sobre o aborto no STF,
considerando urgente que os brasileiros, cujos
princípios são judaico-cristãos, se manifestem
contra esta grotesca e contraditória
fundamentação que se tem visto e ouvido, de
que não haverá mais crime na prática do aborto
nos primeiros dias de gestação.

Manifesta eternos parabéns à guerreira
Maria da Penha e a todos que lutam pelo fim
da violência doméstica. [Coordenadora: Carla]

DEPUTADA ANA PAULA LIMA (Oradora) -
Convida para a exposição de arte do artista
plástico blumenauense Pedro Gottardi, com o
tema Dilatação Corporal - Experiências de um
corpo em expansão, na Galeria de Arte Ernesto
Meyer Filho.

Cita Karl Ernst, pai da embriologia
moderna, que preconiza que a vida humana
começa na concepção, sendo assim todo
ataque ao embrião significa uma violação ao
direito à vida.

Encerra afirmando que a omissão do
estado com relação à questão também mata,
por isso, precisa-se construir políticas públicas
permanentes, e espera que o próximo gover-
nador assine o Pacto Estadual Maria da Penha,

Lembra que no dia 7 de agosto de
2018 comemora-se 12 anos da sanção da Lei
Maria da Penha, que tem esse nome

Também registra que o Código Penal
Brasileiro prevê punição àqueles que atentam
contra a vida do embrião com penas de um até
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dez anos de prisão, e o crime de aborto está
previsto ainda no Código Penal, que trata dos
crimes contra a pessoa, o que demonstra
claramente que a lei brasileira reconhece o
embrião como uma pessoa viva.

que seja. Cita que é preciso lutar para a
construção de uma cultura de paz, onde a vida
possa estar acima dos interesses pessoais.

ao secretário de Estado da Infraestrutura,
informações acerca do projeto de pavimentação da
rodovia SC-492, no trecho que liga os municípios
de São Miguel da Boa Vista e Romelândia.Lembra os 12 anos da assinatura da

Lei Maria da Penha, e que a mesma ainda
precisa avançar muito, porque tramitou 18 anos
na justiça brasileira sem sentença definitiva, e
os agressores em liberdade. Salienta que só
houve mudança após condenação do Brasil
pela OEA, Organização dos Estados
Americanos, por omissão.

Em discussão.
Exibe um vídeo que traz o depoimento

de Silas Malafaia, denunciando a farsa
antidemocrática da audiência pública no STF
sobre o aborto, e lamentando a omissão da
imprensa quanto ao fato. O pastor Silas também
afirma que o STF virou supremo poder, interferindo
em assuntos do Executivo e do Legislativo.

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

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

de plano os Requerimentos n.s: 0683/2018 e
0684/2018, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; 0685/2018, de autoria do deputado
Natalino Lázare; e 0686/2018, de autoria do
deputado Leonel Pavan.

Encerra afirmando que mesmo com a lei
em vigor, infelizmente o país ocupa o
vergonhoso quarto lugar no ranking em casos
de violência contra a mulher, e Santa Catarina
aparece entre os piores estados na mesma
questão. Alega que ainda existem muitos
desafios a serem vencidos, é necessário
construir uma cultura que supere a violência
contra a mulher e qualquer ser humano.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Conclui que é hora do Congresso reagir,
pois não cabe ao STF decidir sobre um assunto
como o aborto, procedendo de modo
incompatível com a dignidade e o decoro das
suas funções. Afirma que, aos ideólogos da
Suprema Corte brasileira que maculam a sua
toga com sangue inocente, brada: condenem
os corruptos! Não condenem os bebês.
Reafirma a sua convicção de que o aborto não
é o exercício de um direito. O aborto é crime.
[Taquígrafa: Sara]

A Presidência comunica ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0403/2018 e 0404/2018, de
autoria do deputado Gabriel Ribeiro; e 0405/2018,
de autoria do deputado Neodi Saretta.**********

Ordem do Dia Finda a pauta da Ordem do Dia.
Partido: PT DEPUTADO MÁRIO MARCONDES

(Presidente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.
A Presidência suspende a sessão, por

até dez minutos, para que possam usar a
tribuna o sr. Sálvio Osmar Tonini, secretário de
Cultura e Turismo do município de Nova Trento,
acompanhado da segunda princesa, para
divulgar o XXVI Incanto Trentino. [Taquígrafa Sílvia]

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA
(Orador) - Faz rápida reflexão por onde caminha
a humanidade. Entende que países,
sociedades, empresas, famílias, organizações
passam por crises, mas não se admite que a
solução esteja na criminalização, pela morte e
pela desumanização. Destaca que não há
disputa política, econômica, instabilidade que
justifique condenar a pobreza, a doença, ou
qualquer ser humano. Faz referência ao tema
em razão do surgimento e amplificação de
manifestações que desumanizam e condenam
mulheres, negros, índios e que não se pode
considerar normal e natural, defender a
agressão, a ofensa e a morte de quem quer

Pedido de Informação n. 0143/2018,
de autoria do deputado João Amin, solicitando
ao presidente do Deinfra informações
referentes à realização de reparos em parte da
rodovia SC-477 que cedeu e encontra-se
sinalizado com cavaletes.

**********
Explicação Pessoal

Em discussão. DEPUTADO MÁRIO MARCONDES
(Presidente) - Reabre a sessão e, não havendo
oradores a fazer uso da palavra, encerra-a,
convocando outra, solene, para a presente
data, às 19h, para concessão de Títulos de
Cidadã e Cidadão Catarinenses à senhora Clair
Castilhos Coelho e o senhor Eurídes Luiz
Mescolotto - In Memoriam. [Taquígrafa: Sílvia].

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0144/2018,

de autoria do deputado Neodi Saretta, solicitando

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 267, de 10 de agosto de 2018
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,ATO DA MESA Nº 266, de 10 de agosto de 2018

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

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, e

em conformidade com as Resoluções nºs.

001 e 002, de 11 de janeiro de 2006, e

suas alterações, e convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015,

RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, e
em conformidade com as Resoluções nºs.
001 e 002, de 11 de janeiro de 2006, e
suas alterações, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, NOMEAR PAULO SERGIO ALVES MADEIRA, matrícula

nº 5904, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Procurador-Geral, código PL/DAS-8, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD - Procuradoria).

NOMEAR JONIANDERSON MENEZES, matrícula nº
4978, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de
Gabinete da Presidência, código PL/DAS-8, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (CGP - Chefia de
Gabinete da Presidência). Deputado SILVIO DREVECK - Presidente e.e.

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente e.e. Deputado Kennedy Nunes - Secretário
Deputado Kennedy Nunes - Secretário Deputada Dirce Heiderscheidt - SecretáriaDeputada Dirce Heiderscheidt - Secretária –––– * * * –––––––– * * * ––––

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

OFÍCIOS

OFÍCIO Nº 0569.0/2018OFÍCIO Nº 0568.0/2018
Of. nº 002/2018 Urubici, 16 de julho de 2018.Of. 011/2018 BaIneário Camboriú, 16 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Bombeiros
Comunitários de Urubici, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Catarinense de
Conservação da Fauna e Flora (ICCO), de BaIneário Camboriú, referente
ao exercício de 2017. Elenita Israel Ramos

Márcia Regina Gonçalves Achutti Presidente
Presidente

Lido no Expediente
Lido no Expediente

Sessão de 01/08/18
Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0570.4/2018 OFÍCIO Nº 0580.6/2018
Ofício nº 052/2018 São José, 17 de julho de 2017.São Miguel do Oeste/SC, 02 de Julho de 2018.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da ONG Für Gott Arbeit, de São
José, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de utilidade
pública da Associação Migueloestina de Apoio as Pessoas Carentes, de
São Miguel do Oeste, referente ao exercício de 2017.

Hélia Bivar ArriagaFrancisco Sedeni Oliveira de Almeida
Diretora GeralPresidente

Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 01/08/18Sessão de 02/08/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0581.7/2018OFÍCIO Nº 0571.5/2018

Ofício Nº 010/2018 São José, 15 de Julho de 2018.Ofício nº 040/2018-OSCOPAC Florianópolis, 17 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Assistência Social e Cultural
Boa Semente, de São José, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Obras Sociais da Comunidade
Paroquial de Coqueiros, de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Milene dos Santos do NascimentoAna Apolonia Barcelos
PresidentePresidente

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

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0582.8/2018OFÍCIO Nº 0572.6/2018

Alfredo Wagner/SCGuaramirim/SC, 10 de Julho de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação para o Desenvolvi-
mento Social e Aperfeiçoamento do Cidadão (PRÓ MOVER), de Rio do
Sul, 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 Guaramirim, referente ao exercício de 2017.

José Dequêch Neto Tarciso KockPresidente Coordenador GeralLido no Expediente
Lido no ExpedienteSessão de 02/08/18
Sessão de 02/08/18–––– * * * –––– –––– * * * ––––OFÍCIO Nº 0573.7/2018 OFÍCIO Nº 0583.9/2018Ofício nº 005/2018 Concórdia - SC, 18 de julho de 2018. Ofício N. 018/2018 Itapema, 12 de julho de 2018.Encaminha documentação para a manutenção do título de utilidade

pública da Associação de Pais e Amigos dos Surdos (APAS), de
Concórdia, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao
Câncer Regional, de Itapema, referente ao exercício de 2017.Otávio Marques de Mello Marinez de MattosPresidente Vice-Presidente

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

OFÍCIO Nº 0574.8/2018 OFÍCIO Nº 0584.0/2018
Ofício nº 58/2018 São José do Cedro, SC. 11 de julho de 2018. Rio do Sul, 11 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente
Hospitalar de Cedro, de São José do Cedro, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Protetora dos Animais
Desamparados (APAD), de Rio do Sul, referente ao exercício de 2017.

Pedro Toigo Jailson A. Losi
Presidente Diretor Financeiro da APAD

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18 Sessão de 02/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0575.9/2018 OFÍCIO Nº 0585.0/2018

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

Ofício nº 09/Santec/18
Santo Amaro do Imperatriz, 30 de junho de 2018.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Santec de
Taekwondo, de Santo Amaro da Imperatriz, referente ao exercício de 2017.

Carlos Alberto Casagrande
Presidente

Pedro Miguel da SilvaLido no Expediente
PresidenteSessão de 02/08/18

Lido no Expediente–––– * * * ––––
Sessão de 01/08/18OFÍCIO Nº 0576.0/2018

–––– * * * ––––OFÍCIO Nº 0051/2018 Major Vieira, 06 de julho de 2018.
OFÍCIO Nº 0586.1/2018Encaminha documentação para manutenção do título de

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

Ofício nº 021/2018 BaIneário Barra do Sul 13 de Julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Serviços Sociais
Voluntários de BaIneário Barra do Sul, referente ao exercício de 2017.

Vanda M. M. Sudoski
Diretora Elias SilveiraLido no Expediente PresidenteSessão de 01/08/18

Lido no Expediente–––– * * * ––––
Sessão de 01/08/18OFÍCIO Nº 0577.0/2018 –––– * * * ––––Of. Nº 13/SS/167 Criciúma, 10 de julho de 2018. OFÍCIO Nº 0587.2/2018Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Conferência São José, de
Criciúma da Sociedade de São Vicente de Paulo, de Criciúma, referente
ao exercício de 2017.

OF. Nº 016/2018 Modelo, 15 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Hospitalar
Beneficente de Modelo, referente ao exercício de 2017.

Zalmir Antônio Casagrande Sérgio Luiz Knorst
Presidente Presidente

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

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0578.1/2018 OFÍCIO Nº 0588.3/2018

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
de Autista da Região Carbonífera (AMA-REC/SC), de Criciúma, referente
ao exercício de 2017.

Camboriú, 15 de Julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Catarinense de
Esportes de Força, de Camboriú, referente ao exercício de 2017.

Edenildo CardosoEdevilson Manoel Pereira
PresidentePresidente

Lido no ExpedienteLido no Expediente
Sessão de 01/08/18Sessão de 02/08/18

–––– * * * –––––––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0590.8/2018OFÍCIO Nº 0579.2/2018

Of. Nº 162/2018 Porto Belo, 20 de Julho de 2018.Ofício nº 35/18 Taió, 17 de Julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de utilidade
pública da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Porto
Belo/Bombinhas (APAE), de Porto Belo, 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 Taió, referente ao exercício de 2017. Romilton RochaGabriela Dalfovo PresidenteDiretora

Lido no ExpedienteLido no Expediente Sessão de 01/08/18Sessão de 01/08/18 –––– * * * –––––––– * * * ––––
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OFÍCIO Nº 0591.9/2018 OFÍCIO Nº 0599.6/2018
Porto União, 20 de julho de 2018. Ofício nº 0013/2018/CG Florianópolis, 26 de Julho de 2018.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Instituto Sim - Sempre
Incentivando Música, de Porto União, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Instituição Casa dos Girassóis,
de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Renate Ihlenfeld Ivete Maria Hostim Rabello
Representante legal Diretora Geral

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 02/08/18 Sessão de 01/08/18

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0600.4/2018OFÍCIO Nº 0592.0/2018 OFÍCIO HSVP/ADM 505/2018 Mafra, 15 de Julho de 2018.

São Lourenço do Oeste - SC, 23 de Julho de 2018. Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Caridade São
Vicente de Paulo, de Mafra, referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento
de utilidade pública da Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural
de São Lourenço do Oeste, referente ao exercício de 2017. Valdecir Valoja de Collo

Diretor-PresidenteAilson Luiz da Cruz Lido no Expediente
Gerente Administrativo Sessão de 01/08/18

Lido no Expediente –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0601.5/2018Sessão de 02/08/18

Florianópolis, 26 de julho de 2018.–––– * * * –––– Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Centro de Apoio à Formação
Integral do Ser (CEAFIS), de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

OFÍCIO Nº 0593.0/2018
Ofício nº 0022/2017 Navegantes/SC, 12 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Empresarial de
Navegantes (ACIN), de Navegantes, referente ao exercício de 2017.

Lea Souza Tristão
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 02/08/18

Rinaldo Luiz de Araújo –––– * * * ––––
Presidente OFÍCIO Nº 0602.6/2018

Florianópolis - SCLido no Expediente
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Apoio à Saúde
de Santa Catarina (AASSC), de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

Sessão de 01/08/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0594.1/2018 Noemir Terezinha Santos

PresidenteOfício nº 22/2018/LARM Criciúma, 16 de Julho de 2018.
Lido no ExpedienteEncaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Liga Atlética da Região Mineira
(LARM), de Criciúma, referente ao exercício de 2017.

Sessão de 02/08/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0603.7/2018

Emerson Lodetti Ofício nº 017ADM/2018. Braço do Trombudo, 17 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Lar Beneficente João 3:16, de
Braço do Trombudo, referente ao exercício de 2017.

Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 01/08/18 Jéssica da Silva Fagundes

–––– * * * –––– Coordenadora
Lido no ExpedienteOFÍCIO Nº 0595.2/2018
Sessão de 01/08/18São João do Sul, maio/2018. –––– * * * ––––

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

OFÍCIO Nº 0604.8/2018
OF/RFCC/49/2018 Garopaba, 13 de Julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Rede Feminina de Combate ao
Câncer, de Garopaba, referente ao exercício de 2017.Alesandro de Vargas Roxo

Presidente Elisabete Kloch
Lido no Expediente Presidente
Sessão de 02/08/18 Lido no Expediente

Sessão de 01/08/18–––– * * * –––– –––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0596.3/2018 OFÍCIO Nº 0605.9/2018

OFÍCIO Nº 35/2018 Bocaina do Sul, 05 de julho de 2018. Ofício n 09/2018 Xaxim, julho de 2018.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Bocaina do Sul (APAE), referente ao exercício de 2017.

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Organização Aum - Espaço Luz,
de Xaxim, referente ao exercício de 2017.

Neiva M. V. Silvestrin
Patrícia Costa Melo Lido no Expediente

Presidente Sessão de 01/08/18
–––– * * * ––––Lido no Expediente

PORTARIAS
Sessão de 01/08/18

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0597.4/2018

OFÍCIO 31/2018 Florianópolis, 16 de Julho de 2018. PORTARIA Nº 1239, de 10 de agosto de 2018
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Instituição de Caridade e Apoio
ao Desamparado (ICAD), de Florianópolis, referente ao exercício de 2017.

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,

Osmarina Maria da Silva
Presidente

Lido no Expediente
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.

Sessão de 01/08/18
–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0598.5/2018

Of. Nº 3533/18 Blumenau, 23 de julho de 2018.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Voluntários de São
Roque, de Blumenau, referente ao exercício de 2017.

NOMEAR ARILSON MACHADO, matrícula nº 4908, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAL-72, Atividade Parlamentar Externa/Biométrico, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 08
de Agosto de 2018 (Liderança do PSD - Criciúma).

Carlos Alberto Geworowski
Presidente

Carlos Antonio BlosfeldLido no Expediente
Diretor de Recursos Humanos

Sessão de 01/08/18 –––– * * * ––––
–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1240, de 10 de agosto de 2018 ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
GENILSO HAMMES, matrícula nº 8294, de PL/GAB-87 para o
PL/GAB-86, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Agosto de 2018 (Gab Dep Jean Kuhlmann)

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 HumanosRESOLVE: 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.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1245, de 10 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,

NOMEAR YURI CONSTANTE DA SILVA para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Leonel
Pavan - BaIneário Camboriú). RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos EXONERAR o servidor PERCY JOAO DE BORBA NETO,

matrícula nº 8843, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-60, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Agosto de 2018 (Gab Dep Jean Kuhlmann).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1241, de 10 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 1246, de 10 de agosto de 2018

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.

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 RAFAELA PADILHA CATTANI para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-12, Atividade Parlamentar Externa/Biométrico, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Natalino Lazare - Videira).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ANTONIO JOSE DUARTE LIMA, matrícula nº 3248, de PL/GAB-71 para o
PL/GAB-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 10 de Agosto de 2018 (Gab Dep Aldo Schneider)

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1242, de 10 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

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

PORTARIA Nº 1247, de 10 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
RODRIGO MACHADO, matrícula nº 8535, de PL/GAB-63 para o
PL/GAB-66, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 10 de Agosto de 2018 (Gab Dep Dr. Vicente)

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1243, de 10 de agosto de 2018

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora JULIANE GRACIELE VON ZESCHAU, matrícula nº 7540, de
PL/GAB-35 para o PL/GAB-01, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 10 de Agosto de 2018 (Gab Dep Aldo
Schneider)

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

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1248, de 10 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
RUDIBERT TANK, matrícula nº 8639, de PL/GAB-42 para o PL/GAB-47,
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 10 de
Agosto de 2018 (Gab Dep Dr. Vicente)

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1244, de 10 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,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora MARIA DE FATIMA FONTES NEVES, matrícula nº 8080, de
PL/GAB-77 para o PL/GAB-82, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 10 de Agosto de 2018 (Gab Dep Aldo
Schneider)

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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