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P L E N Á R I O

ATA DA 022ª SESSÃO SOLENE
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2018, EM HOMENAGEM
AOS 60 ANOS DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

DE CONCÓRDIA - ACIC
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK E.E.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Invocando a proteção de Deus,

declaro aberta a presente sessão solene.

Campus Universitário de Concórdia - UNC,

Solange Sprandel da Silva;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Concórdia, Anderson Guzzatto;

Ilustríssimo senhor primeiro-

tenente da PM, Claudemir Ronning, neste

ato representando o senhor comandante do

20º Batalhão de Policia Militar de Fronteira,

tenente coronel Sérgio Rogério Silva de

Vargas;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Concórdia, André Rizelo;Convido para compor a mesa as

excelentíssimas autoridades que serão

nominadas a seguir:

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Concórdia, Edno Gonçalves;

Excelentíssimo senhor deputado

estadual Neodi Saretta;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Concórdia, Fabiano Caitano;

Excelentíssimo senhor secretário de

desenvolvimento econômico, Wagner Isidoro

Simioni, neste ato representando o

excelentíssimo senhor prefeito de município de

Concórdia, Rogério Pacheco;

Ilustríssimo senhor delegado regional

de Polícia, Marcelo Sampaio Nogueira;

Senhor gerente regional da Epagri,

Luiz Carlos Bergamo;

Excelentíssimas autoridades, senhoras

e senhores, a presente sessão solene foi

convocada por solicitação deste deputado e

aprovada por unanimidade pelos demais parla-

mentares, em homenagem aos 60 anos da

Associação Empresarial de Concórdia - Acic.

Excelentíssima senhora vereadora do

município de Concórdia, Marilane Fiametti Stuani;

Excelentíssimo senhor vereador do

município de Concórdia, Valcir Zanella;Excelentíssimo senhor presidente da

Câmara de Vereadores do município de

Concórdia, vereador Artêmio Ortigara;

Excelentíssima senhora secretária

de Administração em exercício do município

de Concórdia, Camila Cristina Marinho Vieira

Nogueira;

Senhor presidente da Associação

Empresarial de Concórdia - Acic, Márcio Eugenio

Zanatta;

Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino Nacional pelo musicista Fábio Jean.

(Procede-se à interpretação do hino.) Excelentíssimo senhor secretario de

transportes do município de Concórdia, João

Valmor Reitel;

Senhora diretora Cristiane Zucchi, neste

ato representando a magnífica reitora do

Registramos, ainda, a presença das

seguintes autoridades:
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Senhor consultor jurídico, Carlos Vinícius

Soster, neste ato representando o

excelentíssimo senhor secretário da Agência de

Desenvolvimento Regional de Concórdia,

Wagner Luís Bee;

a trajetória da Acic demonstra que trabalho em

conjunto, objetivos conjuntos e comuns

garantem com mais facilidade as conquistas e

melhorias para um grupo, para uma cidade, só

traz o desenvolvimento. E é o que tem buscado

fazer a entidade, ao longo desses 60 anos, em

todas as suas gestões, agora mais

recentemente com o Márcio, mas antecedido

por todos os ex-presidentes e membros das

diretorias que o precederam.

certeza de que podemos avançar e conquistar

as melhorias tão almejadas.

Portanto, finalizo parabenizando mais

uma vez a Acic por esta trajetória em defesa da

nossa região, em defesa dos interesses do

comércio, indústria, e também da população

como um todo.

Senhor presidente da Associação de

Aposentados de Concórdia, Gilmar Luiz Ponticelli;

Senhor presidente da Associação de

Engenheiros e Arquitetos de Concórdia,

engenheiro Rafael Leão;

Muito obrigado!

(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Senhor diretor executivo, Agnor Frigo,

neste ato representando o senhor presidente

de Águas do Oeste Catarinense, Luis Roberto

de Quadros;

Vivemos, na verdade, momentos

difíceis, especialmente na nossa região. Temos

o embargo da carne do frango, temos as

nossas plantas frigoríficas com a União

Europeia impondo embargo, motivo esse,

inclusive, de diversas ações e audiências

públicas que fizemos enquanto Assembleia

Legislativa, buscando alternativas. Temos

preocupação, mas esperamos que, o quanto

antes possível, possa se resolver, possa dar

fim a este embargo, que é um embargo injusto,

porque a carne que nós produzimos nesta região e

nesta terra tem todos os requisitos, não só da

qualidade, mas também na parte da sanidade

animal, e certamente isso é um exemplo mundial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Muito obrigado, deputado Neodi Saretta.

Neste momento, para poder fazer o uso

da palavra, na qualidade de autor do

requerimento que ensejou a presente sessão

solene, passo a Presidência dos trabalhos ao

deputado Neodi Saretta.

Senhor presidente da Sicredi norte do

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Carlos

Alberto Pavan; [Degravação: Tayliny da Silva]

Senhor coordenador do Senai-oeste,

Enio Alberto Parmeggiani, neste ato repre-

sentando o senhor presidente da Federação

das Indústrias do Estado de Santa Catarina -

Fiesc, Glauco José Côrte;

O SR. PRESIDENTE (Deputado Neodi

Saretta) - Concedo a palavra ao senhor

deputado Moacir Sopelsa.

O SR. DEPUTADO MOACIR SOPELSA -

Boa noite mais uma vez a todos os senhores,

todas as senhoras.Senhor diretor de legislação dos

Sindicatos das Empresas de Serviços

Contábeis de Santa Catarina, Cenildo Colossi.

Cumprimento o senhor deputado Neodi

Saretta, nosso colega de Assembleia

Legislativa; o secretário de Desenvolvimento

Econômico, Wagner Simioni, que representa

aqui, nesta noite, o senhor prefeito municipal,

Rogério Pacheco; o senhor presidente da

Câmara de Vereadores, vereador Artêmio Ortigara.

Também gostaria de cumprimentar a

imprensa, especialmente todos os convidados

e os homenageados.

É preciso também ações, e buscamos

defender isso, ações que fomentam o desenvol-

vimento da economia. E cito para isso a

dificuldade que temos para trafegar nas nossas

rodovias por onde circulam produtos que

movimentam o comércio e as empresas locais.

A seguir, teremos a apresentação de

um vídeo institucional.

(Procede-se à exibição do vídeo.) Cumprimento, também, com muita

alegria, com muito prazer, o presidente da Acic,

Márcio Eugênio Zanatta. Esta sessão solene,

Márcio, iniciou quando conduzia a nossa

Associação Comercial e Industrial a presidente

Maria Luisa Lasarim. Quis o destino que a

Maria Luisa desse a oportunidade ao Márcio de

ter, nesta noite, a Assembleia Legislativa no

município de Concórdia, homenageando esta

importante entidade.

(Palmas) Temos, com bastante frequência,

cobrado melhorias de nossa malha viária, como

é o caso da SC-283, Concórdia/Chapecó, que

lastimável, não só esta, mas outras estão

precisando com urgência de revitalização, estão

de lado, gerando preocupação na população de

maneira geral, em especial, no comércio e na

indústria. Rodovias em boas condições

valorizam os nossos produtos, que chegam ao

consumidor com mais agilidade.

Neste momento, convido para fazer uso

da palavra o excelentíssimo senhor deputado

Neodi Saretta.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -

Muito boa noite a todos e a todas, que estão

participando do belo ato desta sessão solene.

Quero cumprimentar o estimado colega,

deputado Moacir Sopelsa, que preside nossa

sessão nesta noite. Ao cumprimentá-lo,

estendo meus cumprimentos a toda

Assembleia Legislativa.

Ainda, cumprimento a diretora

Cristiane, da UNC, que representa aqui a

magnífica reitora; o Tenente Claudemir, que

representa nesta noite o comandante do 20º

Batalhão de Polícia Militar de Fronteira,

Tenente Coronel Sérgio Rogério Silva de

Vargas; o nosso delegado regional de

Polícia, Marcelo Sampaio Nogueira.

Além das nossas rodovias, temos

nosso aeroporto regional, que em dias como

hoje, por exemplo, paralisa todos os voos por

falta de instrumentos. Ações como essa,

Márcio, que nós temos que fazer, de forma

conjunta e articulada com as entidades, unir

forças para que nós possamos, definitiva-

mente, resolver questões estruturais que estão

pendentes para a nossa grande região oeste, e

também aqui para o Alto Uruguai catarinense.

Cumprimento os membros que fazem

parte da mesa, e de forma muito especial o

Márcio Eugênio Zanatta, que é o presidente da

Acic, a nossa entidade homenageada nesta

noite; o representante do senhor prefeito

municipal, Wagner Simioni; o presidente da

Câmara, vereador Artêmio Ortigara, vejo que

diversos vereadores estão aqui presentes e

foram já nominados anteriormente, sintam-se

todos cumprimentados; a nossa UNC, repre-

sentada pela Cristiane, é sempre uma alegria

as instituições de ensino estarem presentes,

participando de momentos importantes; repre-

sentantes da nossa briosa Polícia Militar,

tenente Claudemir; delegado regional doutor

Marcelo; enfim, todos os senhores e senhoras

sintam-se cumprimentados.

Vejo, aqui, também o representante da

nossa Igreja, frei Luiz Toigo, com certeza

teremos a oportunidade de receber, após a

cerimônia, uma benção. [Degravação:

Taquígrafa Sara]

Para agravar ainda mais esse quadro

temos a alta desenfreada dos combustíveis,

que impacta diretamente na nossa economia,

e, por fim, ainda temos que enfrentar uma alta

carga tributária que sufoca as nossas

empresas, cada vez mais. Assim, entendo que

temos muito, ainda, a avançar para garantir de

fato as condições ideais para o desenvol-

vimento de nossas indústrias e comércio. Mas

a determinação de todos, sob a liderança de

entidades representativas, como a Acic, dão a

É uma alegria muito grande estar aqui,

nesta noite. Homenageando uma entidade que

tem uma história, após a sua fundação, mas

também antes. 60 anos em um município que

nesses dias comemorou 84 anos.

Concórdia tem dentro do estado de

Santa Catarina e no país uma história bonita

que nos orgulha. As indústrias que aqui se

instalaram, por aqueles que desbravaram o

Quero dizer que esta homenagem é

importante e justa pelos 60 anos, uma vez que

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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nosso município, aqueles que foram os

primeiros moradores deste município. Mas

aqueles, principalmente, que fizeram o

progresso do nosso município, quando saímos

de Concórdia, dentro e fora do país, o nome do

nosso município é levado por uma das maiores

das indústrias que aqui temos, mas que tem o

trabalho do conjunto das pequenas indústrias e

do comércio e também dos nossos produtores.

Nós, que somos pessoas de bem

precisamos fazer a nossa parte e sairmos

desta dificuldade, de descrédito, de pessoas

que trabalham no serviço público sem

transparência. Precisamos ter coragem de

enxugar a máquina pública, e isso cabe a nós

dos poderes públicos do legislativo e executivo.

Não se conhece e não se escuta falar de

prefeituras que gastam menos de 50% do seu

orçamento com folha de pagamento, no

governo do estado gasta 54%, do governo

federal quiçá seja mais de 60%, sem falarmos

da falta de transparência, da falta de honestidade.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Hudson Mendes Cardoso) - Autoridades

presentes, senhoras e senhores boa noite!

Neste momento o Poder Legislativo

catarinense, em sessão solene, presta

homenagem à Associação Empresarial de

Concórdia - Acic pela passagem dos seus 60

anos de fundação.

A Acic, ao longo desses 60 anos,

vem representando e orientando seus

associados perante os poderes públicos,

promovendo a integração e o desenvolvimento

empresarial no estado, motivo de orgulho para

Santa Catarina.

Esses dias, disse em Joaçaba, se não

me fala na memória também na posse do

presidente Zanatta, nós vivemos em uma

região, talvez das piores topografias dentro do

estado de Santa Catarina, se levarmos em

conta os municípios de Videira, Joaçaba,

Concórdia e Seara. A nossa topografia é umas

das mais difíceis, mas se olharmos essa região

é onde se concentram as maiores indústrias e

produção de suínos, aves e leite e onde temos

uma agricultura diversificada como uma

indústria diversificada.

Precisamos, nós que temos o poder do

credenciamento que vocês nos deram, ter

coragem para fazer as mudanças que

precisamos fazer. Existem muitas pessoas

boas em todos os setores, e no serviço público

também, mas no serviço público precisa ter o

exemplo da iniciativa privada. Não podemos

admitir que uma licença ambiental demore seis

ou oito meses para ser expedida. Não posso

admitir que dentro de uma indústria que precisa

de um médico veterinário, precisa ter o carimbo

do serviço público. Não conheço faculdade que

forma médico veterinário concursado, eu

conheço universidade que forma médico

veterinário e por isso aquele profissional que

está dentro da indústria, seja ele público ou

privado, deve ter a responsabilidade como têm os

empresários dentro do seu produto de qualidade,

um produto que possa ser como são os produtos

do nosso estado comercializados no mundo todo.

Convidamos os senhores deputados

Neodi Saretta e Moacir Sopelsa para fazerem a

entrega das homenagens. [Degravação:

Tayliny da Silva]

Convidamos para receber a homenagem

em nome da Associação Empresarial de

Concórdia - Acic, o senhor presidente Márcio

Eugênio Zanatta.Se Deus não foi tão generoso com a

topografia que nos deu, mas foi generoso com

as pessoas que aqui colocou. Produzir como se

produz nesta região, e no município de

Concórdia, não se encontra com facilidade

pessoas com essa vontade, pessoas que têm

vontade naquilo que fazem e fazem bem feito.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Convidamos para receber a homenagem

em nome do Núcleo de Moveleiros da Acic,

senhor Nestor José Petter.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

E a Acic tem, sem dúvida nenhuma o

seu papel de organizar a nossa indústria e o

comércio, de estarmos juntos, unirmos em

defesa de ações, como disse o deputado

Saretta, ações que precisamos que aconteçam

em Concórdia e em nossa região.

(Palmas)

Convidamos para receber a homenagem

em nome da Magavel Magarinos Veículos Ltda,

senhor Arnaldo Magarinos Junior.

(Procede-se à entrega da homenagem.)
Essas mudanças precisam acontecer e

só quem pode fazer essas mudanças somos

nós, temos que acreditar, e eu acredito

piamente que temos muito mais gente do bem

do que do mal. O bem não vai se deixar vencer

pelo mal. Nós vamos reconstruir, vamos fazer o

nosso país voltar ao caminho do desenvol-

vimento com pessoas leais, sérias que pensem

no bem de todos e não apenas no particular.

(Palmas)

Nós estamos longe da nossa capital,

temos dificuldade com as rodovias, dificuldade

de atender a estrutura do agronegócio que aqui

nessa região se instalou e que iniciou aqui em

Concórdia. Foi aqui o berço do desenvolvimento

da avicultura, da suinocultura e do

fortalecimento das indústrias do Agronegócio.

Senhoras e senhores, atendendo o que

preceitua a norma do Comitê Nacional de

Cerimonial Público, as homenagens a seguir

serão entregues a familiares ou representantes

de personalidades que não estão mais em

nosso convívio.

Cumprindo a norma já mencionada, as

placas permanecerão fechadas em respeito à

memória dos homenageados.
As Cooperativas que se instalaram no

estado de Santa Catarina, e que temos como

exemplo a Cooperdia aqui em concórdia, as

cooperativas de crédito, na área de saúde e de

transporte, todas voltadas, com vontade de

fazer o progresso do nosso estado, da nossa

região e do nosso município.

Quero cumprimentar e agradecer, mais

uma vez, a todas as autoridades que compõem

a mesa, mas especialmente a todos os

associados da Acic, a toda a sua direção como

também os homenageados que vamos ter a

oportunidade de homenagear nesta noite.

Obrigado, pelo município que vocês ajudaram a

construir. Que possamos, os mais jovens, levar

a diante o exemplo daqueles que desbravaram

Concórdia e que possamos oferecer para os

nossos netos e filhos um município não igual,

mas melhor que aquele que nós temos.

Convidamos para receber a homenagem

em nome do senhor Jacob Biezus - in

memoriam, o senhor Werner Oscar Kunze.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)

Convidamos para receber a homenagem

em nome do senhor Romano Anselmo Fontana -

in memoriam, sua neta, senhora Raquel

Fontana Mincaroni.

O momento em que vivemos, devemos

todos nós, as pessoas de bem, as pessoas

que tem poder de liderar, precisamos nos

preocupar, passar o momento difícil que

estamos passando. Para passar este

momento, precisamos nos esforçar,

empenharmos e fazer com que as coisas

possam mudar, desde aqueles que governam o

país na esfera federal até aqueles que estão

nos estados e nos municípios. Precisamos ter

a consciência de que nem todos podem ser

jogados na mesma vala, em todos os

seguimentos, precisamos separar as pessoas

de bem das pessoas de mal.

(Procede-se à entrega da homenagem.)

(Palmas)
Muito obrigado, e um grande abraço a

todos.
Convidamos para receber a homenagem

em nome do senhor Élio João Brunetto - in

memoriam, sua esposa, senhora Gelsi Brunetto.(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR) (Procede-se à entrega da homenagem.)
O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -

Devolvo a palavra e a coordenação dos

trabalhos ao senhor deputado Moacir Sopelsa.

Antes, convido o mestre de cerimônias para

proceder à entrega das homenagens.

(Palmas)

Convidamos para receber a

homenagem em nome do senhor Waldir José

Baseggio - in memoriam, seu filho, senhor

Darcy César Baseggio.
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(Procede-se à entrega da homenagem.) (Palmas) (Passa a ler)

(Palmas) Convidamos para receber o

certificado o senhor Juliano Zandonai.

“Dizia Jesus: como o Pai me ama,

assim também eu vos amo. Permanecei no

meu amor. Se observardes os meus

mandamentos, permanecereis no meu amor,

assim como eu observei o que o Pai me

mandou e permaneço no seu amor. Eu vos

disse isso para que a minha alegria esteja em

vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu

mandamento: Amai-vos uns aos outros como

eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que

aquele que dá a vida por seus amigos, e vós sois

meus amigos se fizerdes o que vos mando, e o

que vos mando é que vos ameis uns aos outros.”

A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados aos ex-presidentes que

muito contribuíram para construção desses 60

anos de história.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado o

senhor Dagnor Roberto Schneider, neste ato

representado pelo seu filho, senhor Alexandre

Roberto Schneider.

Convidamos para receber o

certificado o senhor Ari Adamy.

(Procede-se à entrega do certificado.)

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

Convidamos para receber o certificado o

senhor Zolmiro José Paludo, neste ato repre-

sentado pelo senhor vice-presidente da Acic,

Sérgio Domingos Radin.

(Palmas) [Degravação: Cinthia de Lucca]

Convidamos para receber o

certificado o senhor Edson Argenton.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas) Palavras da Salvação! Glória a vós,

Senhor!(Palmas) Convidamos para receber o

certificado a senhora Maria Luiza Lázare.Convidamos para receber o certificado o

senhor Herbert Hugo Nilson, neste ato repre-

sentado pelo senhor Olívio Tochetto.

Jesus nos coloca que o mandamento do

amor que é a fonte da vida social. Sem amor

não fazemos nada. Mais ainda, quando nós

olhamos esse evangelho, Jesus diz que nós

devemos permanecer Nele, como Ele

permaneceu no Pai. E quando permanecemos

Nele teremos Sua alegria, não a nossa. “Vós

tereis a minha alegria, e ela será uma alegria

plena”, não uma pequena, significando que

realiza plenamente o ser humano.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

(Procede-se à entrega do certificado.) Este cerimonial agradece aos

excelentíssimos senhores deputados pela

entrega das homenagens.

(Palmas)

Convidamos para receber o certificado o

senhor Rubi Eduardo Lunge, neste ato repre-

sentado pelo seu filho, senhor Ribamar Lunge.

Neste momento teremos a interpretação

da música Nas Manhãs do Sul do Mundo, de

autoria de Daniel Lucena, pelo músico Fábio Jean.(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) (Procede-se à interpretação da música.)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Alvanir Fernando Zuse.

(Palmas) Ele coloca de uma forma muito clara

dizendo que ninguém tem mais amor do que

aquele que dá a vida pela pessoa que ama. E nos

chama de amigos para dizer justamente que o

empregado faz por obrigação, o amigo por gratidão.

Esta sessão está sendo gravada pela

TVAL, Assembleia Legislativa de Santa

Catarina, e durante a semana será reprisada.

Acompanhe a programação!

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Renato Garibotti. Convidamos o reverendíssimo frei

Luiz Toigo para conceder uma benção.

É isso que Deus quer de que

sejamos sempre gratos uns pelos outros,

gratos por aqueles que passaram nessa

presidência, gratos por aqueles que já se

foram. Assim por tudo isso, queremos dizer um

muito obrigado a Deus por tudo!

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) O REVMO. FREI LUIZ TOIGO - Prezados

senhores e senhoras, componentes da mesa,

autoridades, nossos dois digníssimos depu-

tados, grandes amigos aqui presentes,

especialmente os da Acic, gostaria de fazer

uma pequena celebração lembrando a gratidão

de tudo que foi feito por todos os atuais

presidentes e os anteriores.

Convidamos para receber o certificado o

senhor Fernando de Magalhães Rigon.

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) Convido todos a responder “obrigado

Senhor”, depois de cada pedido.Convidamos para receber o certificado a

senhora Jane Maria de Melo Bernardi, neste ato

representada pelo senhor Márcio Eugênio Zanatta.

Para que nossa Associação seja cada

vez mais um organismo vivo que luta contra as

injustiças e tudo aquilo que diminui ou destrói a

vida, rezemos:

(Procede-se à entrega do certificado.) É com alegria que nos reunimos para

celebrar este encontro dos presidentes da Acic

- Associação Comercial e Industrial de

Concórdia, para fortalecer a amizade, os laços

afetivos e a nossa fé.

(Palmas)

Convidamos para receber o

certificado o senhor Moacir José Casagrande.

Obrigado senhor!

Para que as autoridades de nosso país

vejam os movimentos e as associações como

instrumentos de colaboração para a conquista

de uma sociedade mais justa, fraterna e

participativa, rezemos:

(Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) Quando nos reunimos para festejar a

amizade, a partilha é o próprio amor de Deus

que nos une e se reúne conosco. Ele é o Deus

conosco, faz parte da história junto a Acic. Ele

se alegra quando nos vê unidos como irmãos, e

vendo seu mandamento de amor, partilhando e

dividindo a vida com os irmãos.

Convidamos para receber o

certificado o senhor Geni José Bonatto.

(Procede-se à entrega do certificado.) Obrigado Senhor!

(Palmas) Para que o nosso presidente e os ex-

presidentes tenham a nossa gratidão e o nosso

amor pelo trabalho realizado diante desta

associação, rezemos:

Convidamos para receber o

certificado a senhora Marlene Paludo.

(Procede-se à entrega do certificado.) Vamos celebrar este encontro, neste

momento, dos presidentes e ex-presidentes da

ACIC, e queremos lembrar os quatro irmãos que

já partiram, com muito amor e com muita gratidão.

(Palmas) Obrigado Senhor!

Convidamos para receber o

certificado o senhor Nauro José Jasper.

Por aqueles ex-presidentes que já

partiram desta vida, especialmente Jacob

Biezus, Romano Anselmo Fontana, Hélio João

Brunetto e Waldir José Baseggio, para que

participem da glória dos bem-aventurados, e a

nossa gratidão por deixarem a sua marca na

história da Acic, rezemos:

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

(Palmas) Em nome do Pai, do Filho e do

Espírito Santo. Amém.Convidamos para receber o

certificado o senhor Alberto Stringhini. Gostaria de ler um trecho do

Evangelho de João.(Procede-se à entrega do certificado.)
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Obrigado Senhor! tido uma sede própria, ela funcionava na

empresa do presidente geralmente. Nós

assinamos um convênio com o governo do

estado, na época o governador Antônio Carlos

Konder Reis, criando aqui um posto da Junta

Comercial do estado e isso fazia com que

tivéssemos uma sede e precisaríamos ter um

telefone. Alugamos esse espaço, e na lista

telefônica havia um telefone da associação

comercial da cidade de Concórdia, porém

ninguém sabia onde estava. Pesquisamos e

descobrimos que havia sido transferido para

outra pessoa. Lógico que vou contar um milagre

e não um santo, isso aconteceu na presidência

do sr. Romano Ancelmo Fontana. Eu fui

conversar com ele, expus o fato e disse que

tinha acontecido na gestão dele e ele me disse

que não sabia de nada. E como todos

conheciam o jeitão e o bom coração do sr.

Ancelmo Fontana, concordamos do acontecido.

Passados 30 dias a secretária dele me ligou

perguntando onde era para ligar o telefone. Ele

buscou, comprou pessoalmente o telefone de

volta, com o mesmo número, e mandou instalar

na Acic. Sobre a atitude do sr. Ancelmo não se

precisa fazer muita referência, porque todos

nós conhecemos o homem que ele sempre foi.

também temos os nossos méritos, cada um fez

o possível dentro daquilo que pode fazer,

porque todos sabem que é uma atividade que

exige sacrifício, cada um tem que largar seus

afazeres particulares para atender uma instituição

que não remunera, mas cada um fez a sua parte.

Agradecendo, rezemos:

“Pai nosso que estais no céu,

santificado seja o vosso nome, venha a nós o

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim

na terra como no céu. O pão nosso de cada dia

nos daí hoje, perdoai as nossas ofensas, assim

como nós perdoamos a quem nos tem ofendido

e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos

do mal, Amém!” [Degravação: Taquígrafa Eliana]

Por isso, queremos agradecer

especialmente ao deputado Moacir Sopelsa,

que levantou essa questão lá na Assembleia,

criou e foi aprovado por todos os deputados

essa homenagem. Eu queria que fosse

transmitida a todos os deputados na próxima

sessão da Assembleia o nosso agradecimento

em nome de todos os 21 ex-presidentes que

estão sendo homenageados hoje, para que

saibam do nosso reconhecimento.

Que o bom Deus abençoe a cada um

e a cada uma, a todas as pessoas que já

fizeram parte dessa presidência, os que farão,

para que continue esse trabalho e queremos

dividir por todos nós que, de certa forma,

também fazemos parte desse movimento, e

que possamos sempre levar adiante esse

desenvolvimento para o bem estar do nosso

município e do nosso país.

E também a nossa saudação à Magavel

e ao núcleo de moveleiros que foram

homenageados, são exemplos que dignificam

Concórdia. A Magavel é a empresa mais antiga

associada, e o núcleo de moveleiros foi o

primeiro grupo criado pela nossa instituição.

Que Deus abençoe você, a sua família e

lhe dê sempre alegria, saúde e paz, e abençoe

essa associação pelos 60 anos, em nome do

Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Então, agradecemos mais uma vez e

muito obrigado pela presença de todos nesta

noite.

Muito obrigado a todos!

(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR) Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Muito obrigado frei Luiz Toigo!

(Palmas)

E outro fato pitoresco foi a decisão

que tomamos de começar a construir o prédio

onde, hoje, está instalada a nossa instituição.

Não havia nada de dinheiro. Mas, junto com a

CDL fizemos uma rifa de um automóvel

Volkswagen e tentamos vender todos os

números logicamente, e no fim da nossa

campanha sobrou um número, uma cartela. E

nós estávamos aqui no centro, na lanchonete

do Dom Pita, e a rifa era uma série pela loteria

federal. E então eu disse para jogarmos juntos,

a própria Acic e a CDL o número, e foi

concordado. Resultado, nós ganhamos o carro.

Com esse dinheiro da rifa e mais o prêmio que

não foi entregue, pois a própria instituição

ganhou, nós iniciamos a construção desse

prédio que está aqui.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Convido, neste momento, para fazer uso

da palavra em nome dos homenageados o

senhor Ari Adamy.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Muito obrigado sr. Ari Adamy.

Com certeza, será transmitido aos 40

parlamentares da Assembleia Legislativa o

reconhecimento e a importância da Associação

Comercial e Industrial de Concórdia - Acic.

O SR. ARI ADAMY - Excelentíssimo

senhor deputado Moacir Sopelsa, que preside

esta sessão solene da Assembleia Legislativa;

senhor Márcio Eugênio Zanatta, presidente da

Acic, e permita, em seus nomes, saudar os

demais membros que compõem a mesa dos

trabalhos, as demais autoridades presentes, e

membros da imprensa.

Convido para fazer uso da palavra, em

nome da instituição homenageada Márcio

Zanatta, atual presidente.

O SR. MÁRCIO EUGÊNIO ZANATTA -

Gostaria de cumprimentar o deputado Moacir

Sopelsa, o deputado Neodi Saretta e, em nome

deles, cumprimentar a todos e as autoridades

já nominadas pelo protocolo.

Senhoras e senhores!

Quiseram os meus colegas

homenageados que eu fizesse uso da palavra

neste momento, tenho certeza que muito mais

por ser o quinto ex-presidente do que por

mérito, mas, assim mesmo o faço, dizendo que

nós nos sentimos homenageados e honrados

duplamente. Primeiro, porque a nossa

instituição está sendo homenageada, a qual

com seus 21 ex-presidentes e, hoje com os

homenageados, ajudaram a construir, sendo

que quatro já não estão mais convivendo

conosco, e na mão desses quatro ex-

presidentes a Acic foi gerenciado por quase 20

anos, seja com José Biezus, Romano Ancelmo

Fontana, Élio João Brunetto, Waldir José

Baseggio, e tenho a certeza de que esses

presidentes e todos os demais, se aqui usassem

da palavra contariam algo sobre a sua gestão.

O ano de 2018 é especial para

Associação Empresarial de Concórdia, pois

comemoramos nossos 60 anos de história. É

um momento de confraternização, mas a

oportunidade de olharmos para o futuro e

decidirmos o que vamos querer.

E depois, na sequência, o Herbert Hugo

Nilson, na época presidente, conseguiu concluí-lo

e, atualmente, está muito bonito, reformado pelo

Edson Argenton, que foi presidente também.

Então, foram fatos que ocorreram numa

gestão e sempre tivemos muitas dificuldades,

mas graças a Deus, hoje, ela está muito bem

estruturada, tem quadra de sócios invejável, a

secretaria funcionando normalmente e, tudo

isso, graças a esses ex-presidentes que estão

aqui, que fizeram com que se chegasse a esse

ponto em que nos encontramos.

A Acic é uma entidade que defende

os interesses dos empresários locais, defende

ações que colaboram para o desenvolvimento

econômico da nossa região. O oeste de Santa

Catarina é de grandes empreendedores e que

necessita de mais investimentos por parte do

poder público, principalmente na área de

infraestrutura. Sem uma estrutura adequada a

nossa região fica em desvantagem em relação

a outras, perdemos competitividade e temos

dificuldade de atrair novos investimentos.

Concórdia precisava disso e tem, hoje,

essa instituição a representação na pessoa

do Márcio Zanatta, que dará sequência

nesse trabalho.

Gostaria de pedir licença para contar

duas historinhas que aconteceram quando eu

fui presidente. Primeiro, quando eu assumi a

Acic, há muitos anos, e, aliás, ela nunca tinha

Uma das mais enfáticas bandeiras da

Acic é a revitalização da BR-283, ligando

Concórdia a Chapecó. Essa é uma via

Então, nós achamos que Acic tem

mérito nessa homenagem. E, nós, presidentes
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estratégica para o nosso desenvolvimento,

sendo que precisamos de melhorias urgentes

na modernização total dessa via.

noite, em seu nome, me permita Márcio, quero

aqui estender a minha saudação e os meus

cumprimentos a todos os ex-presidentes, que

aqui se fazem presentes, aos que já partiram;

saudar ainda, aos homenageados Magavel, ao

Nestor José Petter, que preside então o

primeiro núcleo de empresários da Acic,

Associação Empresária de Concórdia;

cumprimentar o tenente da PM Ronning, que

representa aqui o tenente Sérgio Vargas,

comandante do 20º Batalhão de Fronteira da

Polícia Militar de Concórdia e da nossa região;

cumprimentar também, nosso delegado

regional de polícia, Marcelo Nogueira e a

Cristiane Zucchi que aqui representa a

instituição de ensino o UNC, a magnífica reitora

Solange Sprandel da Silva. Instituição que vem

prestando um excelente serviço na área

educacional de formação dos nossos jovens

alunos de Concórdia e de toda micro região,

sendo referência hoje, em instituições de

ensino e que engrandece e eleva muito mais o

nome da comunidade de Concórdia.

econômicas, que tem assolado e comprometido

em muitas atividades. Muitas vezes, é pela

inoperância de nossos governos, pela insensibi-

lidade de querer estar diante da gestão pública,

de perceber o quão importante é aquele que

produz que gera o emprego, tributa a arreca-

dação para que o gestor público possa devolver

a sociedade em forma de prestação de

serviços, e é isso que a sociedade clama nos

dias de hoje. Não é pelos maus políticos, mas

sim pela má gestão do recurso público e muitas

vezes não tem chegado a instâncias mais

distantes do governo central. E então, nós falamos

dos municípios que são a base de sustentação

tanto do estado como do governo federal.

Estamos em um ano de eleições em

todo o país. É o momento de mudança, onde

esperamos que o eleitor tenha poder e discerni-

mento para analisar profundamente a

capacidade e o comprometimento dos

postulantes a cargos públicos, que elejam

pessoas realmente comprometidas com as

nossas necessidades e que sejam presentes

na nossa região em todo o período de seu

mandato. [Degravação: Taquígrafa Sílvia]

Medidas de contenção de gastos são

rotinas em nossas empresas, em especial num

momento de crise econômica, fiscal e moral

que passa o nosso país. E nós esperamos a

mesma responsabilidade do setor público.

Gostaria de dizer que nos preocupamos

muito com essa situação. Precisamos que

nosso país desburocratize, e v.exa., deputado

Sopelsa, quando falou dos agrônomos, os

médicos veterinários, são questões que não

podem continuar, sem que o governo perceba a

necessidade. Quando você tem um profissional

apto e habilitado, ele tem a fé pública para

assinar um laudo, não precisa ser um médico

veterinário concursado para prestar, por

exemplo, as inspeções na produção dos

alimentos, produzidos em nossa micro região

pelas grandes empresas, pelas pequenas

empresas e por aquele pequeno empreendedor,

quando inicia o seu próprio negócio, que a

maior dificuldade.

A Acic defende a diminuição do estado,

o enxugamento de gastos em todas as esferas,

para que esses recursos sejam destinados a

ações que atendam as necessidades básicas

da população. Por fim, a Associação

Empresarial de Concórdia quer agradecer a

proposição, deputado Moacir Sopelsa, pela

iniciativa em homenagear a nossa entidade.

Ficamos realmente agradecidos Moacir.

Permitam-me que, saudando a todos os

senhores, senhoras e demais empresários que

prestigiam este ato tão importante, os nossos

colegas vereadores, vereadoras e a imprensa

de um modo geral, não seja muito repetitivo em

minha fala. Havia escrito algumas coisas para

proferir uma mensagem para os senhores,

porém, diante de todas as falas já proferidas

aos que me antecederam, quero fazer uma

referência também, aos profissionais da

contabilidade em nome do Ari Adamy e também

do Cenildo Colossi, diretor regional do

Sescon/SC, Sindicato das Empresas de

Contabilidade de Santa Catarina.

O evento desta noite constitui-se mais

um momento marcante para assinalar a

trajetória de 60 anos de nossa entidade. Muito

obrigado aos senhores parlamentares

presentes e a comunidade que nos prestigia

nesta sessão solene.

As empresas não nascem grandes, elas

nascem como uma criança. Nascem pequenas

e muitas vezes, no quintal da sua própria

residência, da sua casa, e se inicia o negócio

que posteriormente desenvolve-se e chegam

aos grandes empreendimentos.

Obrigado a todos, boa noite!

(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Obrigado ao Márcio. Convido neste

momento para fazer o uso da palavra, o

presidente da Câmara de Vereadores do município

de Concórdia, o vereador Artêmio Ortigara.

Gostaria de falar um pouco, até pela

afinidade que temos por sermos profissionais

do mesmo segmento da contabilidade,

reconhecer o trabalho que faz o empresário

numa sociedade, no município e nós como

representantes do poder público, temos que ter

sempre esse reconhecimento, pois muitas

vezes nós temos uma ideia, mas não se tem a

real noção do que é ser um empreendedor. O

que é você colocar o seu capital, o seu

patrimônio a serviço da produção, gerando

emprego, renda e o desenvolvimento da nossa

sociedade, dos nossos municípios e das

nossas comunidades. Nós sabemos que em

poucos instantes, para não dizer em frações de

minutos, temos a edição de uma nova norma

tributária. Essa norma tributária, o empresário

tem que se adequar muito rapidamente, sob

pena de estar infringindo as normas e incorrer

em altas multas e ser penalizado por isso.

Então nós sabemos que diante dessa loucura

que é hoje a questão tributária, nos temos

ainda as adversidades econômicas, que elas

se impõem a cada dia e especialmente nos

dias de hoje, em função dessas crises

Nós temos vários empresários bem

sucedidos e liderados por esses que presidiram

a Associação Empresarial e que preside até

hoje. Falaste muito bem da sua preocupação

Márcio, vivemos num ano eleitoral e não

podemos deixar de citar aqui este momento,

mesmo que a gente esteja hoje na condição,

exercendo um cargo público.

O SR. ARTÊMIO ORTIGARA - Muito boa

noite a todos os senhores e as senhoras.

Quero cumprimentar o deputado Moacir

Sopelsa, proponente desta sessão solene, na

cidade de Concórdia em homenagem aos 60

anos da Acic. Juntamente também, saudando o

deputado Neodi Saretta, saudar a todos os

demais deputados membros da Assembleia

Legislativa do estado de Santa Catarina. Em

seus nomes, também cumprimentar a todos os

servidores da Assembleia, que proporcionam

que esse evento seja aqui realizado, gravado e

posteriormente retransmitido para todo o

estado de Santa Catarina.

Estou vereador neste momento,

representando mais de 70 mil eleitores, graças

aos demais vereadores que me deram a essa

condição de presidir o poder legislativo, mas

nós temos que ter a noção e a sensibilidade de

podermos saber que uma empresa nasce

pequena, desenvolve-se, cresce e ela precisa

ter a desburocratização. Ela precisa que seu

trabalho seja facilitado em seu dia a dia.

É nesse sentido que nós temos

trabalhado muito na câmara de vereadores,

aqui está o secretário, que tenho trocado

muitas ideias, e graças também ao endosso da

classe contábil de Concórdia, que nós

estaremos protocolando amanhã, junto a

Câmara de Vereadores, para que se institua no

município de Concórdia, o estatuto da micro

Gostaria de cumprimentar o secretário

Wagner Simioni, secretário municipal do

desenvolvimento econômico, indústria,

comércio e turismo, neste ato representando

nosso prefeito municipal de Concórdia, Rogério

Pacheco; saudar o Márcio Zanatta, presidente

da Associação Comercial homenageada nesta
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pequena empresa e do micro empreendedor

individual, no âmbito do município de concórdia.

lhido por todos os empresários, para receber o

Prêmio Jacob Biezus, e que foi o primeiro

presidente inspirado no vizinho município de

Erechim, instalou há 60 anos a Associação

Empresarial de Concórdia, Acic.

Com isto conseguimos mais recursos, a

cidade cresce, e Concórdia sempre sendo

levada nos patamares mais alto, com o nosso

IDH o melhor do estado, oitavo do Brasil, o

primeiro lugar em produção de suínos, o

primeiro na bovinocultura de produção de leite,

segundo na avicultura, segundo na bovinocultura

de corte. Então apesar de todas as dificuldades

que o empresariado encontra no setor público,

ainda assim Concórdia está no topo. Sendo que o

censo agropecuário tem comprovado isto.

Qual a finalidade? Fazermos com que

nós possamos dar mais celeridade na

instalação e no registro das empresas. Não é

possível que, hoje você chega à prefeitura para

pedir um alvará e nós estejamos amarados em

tanta burocracia e tantos problemas para você

poder resolver, e conseguir a viabilidade que o

município diga, esta atividade você pode

desenvolvê-la no município.

Parabéns ao Juliano, em seu nome

parabéns também a todos os empresários, nós

do poder público reconhecemos a importância

de todos vocês, para nossas atividades, para

nosso município. Transmita a todos Márcio,

aos empresários, os nossos cumprimentos,

a nossa saudação.Então estaremos criando, através do

estatuto da micro e pequena empresa, a sala

do empreendedor, onde nós teremos todas as

entidades as quais os empresários têm que

passar pelos seus registros. Estamos criando a

figura do alvará provisório para que, quando

chegar, o município vai fazer a análise e dizer,

esta atividade pode ser desenvolvida, nós já

possamos fazer os encaminhamentos e

conseguirmos um CNPJ para darmos natureza

jurídica dessa nova empresa que surge. Porque

a partir do CNPJ, ela passa a ter vida própria e

muitas vezes ela precisa ter a sua inscrição

para iniciar a busca de recursos, financia-

mentos, licenciamentos que não se faz sem

que se tenha um CNPJ.

Todos os fatos nos inspiram, e nos

faz trabalhar cada dia mais. O Artêmio acabou

de citar ação muito importante, que com

certeza daremos sim, a importância e

relevância que o tema merece, porque não

conseguimos admitir que para se abrir uma

empresa, uma pessoa que quer empreender no

município, tenha tanta dificuldade. Isto precisa

com certeza mudar. O empresário precisa ter o

seu valor, porque é dele que vêm as receitas,

os nossos impostos são gerados através dele,

e com certeza revertidos em serviços à população.

Da mesma forma ao deputado

Moacir Sopelsa e deputado Neodi Saretta,

agradecemos pela oportunidade, e por terem

trazido esta sessão tão importante, que

valoriza muito os empreendedores do

município, o nosso agradecimento a todos

os deputados da Assembleia Legislativa de

Santa Catarina.

Muito Obrigado!

(Palmas)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Muito obrigado, ao presidente da

Câmara de Vereadores, sr. Artêmio Ortigara.

Neste momento, fará uso da palavra, ao

secretário Wagner Simioni, que neste ato

representa o excelentíssimo prefeito, sr.

Rogério Luciano Pacheco.

Mas a noite é de homenagem, então

em nome do prefeito Rogério Pacheco, quero

parabenizar a Associação Empresarial de

Concórdia, pelos seus 60 anos, e dizer que

estamos juntos, estamos alinhados, colocar à

Prefeitura Municipal de Concórdia à disposição,

não só da Acic, mas também a todos os

empresários presentes, e transmitir um forte

abraço do nosso prefeito Rogério Pacheco,

também o meu abraço a todos vocês.

Neste sentido, trabalhamos muito com

o foco no empresário, no desenvolvimento

econômico e sensibilizado nessas dificuldades.

Espero, sr. secretário, que v.exa., atue juntamente

com o prefeito para que possa realmente acatar e

colocarmos em prática essa nova legislação para

atender o município de Concórdia para que nos

possamos amenizar um pouco.

O SR. WAGNER SIMIONI - Boa-noite a

todos, senhoras e senhores! Deputado Moacir

Sopelsa, deputado Neodi Saretta, presidente da

Associação Empresarial de Concórdia, sr.

Márcio Eugênio Zanatta, permita-me em seus

nomes cumprimentar todas as autoridades já

citadas, os ex-presidentes da Acic, e ao público

que nos prestigia esta noite.

Boa noite a todos!

(Palmas)

Eu sei que o município não pode

fazer muito, pois o grande entrave encontra-se

nas estruturas de legislações que, muitas vezes,

são difíceis de ser interpretadas, mas procuramos

a nível municipal, fazermos a nossa parte.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir

Sopelsa) - Muito obrigado ao Wagner Simioni.

É uma responsabilidade muito grande

falar e representar o prefeito municipal Rogério

Pacheco, ainda mais para mim que sou

iniciante na função. Mas sinto-me à vontade,

porque compartilho com o sentimento do

empresariado de Concórdia, me inspiro muito

nos empresários que estão presentes, e

naqueles que estão por toda a cidade.

Senhoras e senhores, a

Presidência agradece a presença das auto-

ridades e de todos que nos honraram com o

seu comparecimento nesta noite, desejando

ao presidente Márcio, que possa dar

continuidade neste trabalho magnífico, que

foram realizados durante 60 anos, por todos

que dirigiram a Acic, principalmente por

todos os associados, convidando-os para um

coquetel no hall deste Poder.

Quando eu falei das eleições, quero

apenas citar, em minha opinião, após a

constituição de 1988, estamos agora

vivenciando uma das principais eleições em

nossa nação. Nós já tivemos governos das

mais variadas ideologias e esse é o momento a

sociedade ter a sensibilidade, a inteligência, a

capacidade, o discernimento de poder escolher,

quem sabe diante daquilo que nos está sendo

ofertado, talvez aquele que não seja o menos ruim.

Quero dizer que a nossa Secretaria de

Desenvolvimento Econômico, busca estar

alinhada as demandas, as necessidades, aos

anseios do grupo empresarial de Concórdia.

Inclusive o Conselho de Desenvolvimento

Econômico, um dos membros é da Associação

Empresarial de Concórdia. Começamos com a

ex-presidente Maria Luiza, e agora dando

continuidade com o Márcio Eugênio Zanatta, e

amanhã temos reunião do conselho para decidir

assuntos importantes, que tem relevância dentro

do âmbito empresarial de Concórdia, visando

sempre o desenvolvimento econômico.

Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino de Concórdia.

Tenho que dizer isso porque diante de

todos os problemas que nós vemos no governo

central, está difícil visualizar um nome em que

te possa passar a confiança, credibilidade em

saber que esta é a pessoa mais adequada para

dirigir o nosso país. [Degravação: Nicole Engel]

(Procede-se à interpretação do hino.)

Esta Presidência encerra a presente

sessão, convocando outra, solene, para o dia

13 de agosto, segunda-feira, às 19h, em

Orleans, em homenagem aos 105 anos de

emancipação político-administrativa do

município. [Degravação: Taquígrafa Ana Maria e

Revisão Final: Coordenadora Carla].

Então, deixo o meu abraço a todos os

homenageados, e para finalizar estender meu

cumprimento ao Juliano Zandonai, que foi esco-
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 292, de 29 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 290, de 29 de agosto de 2018

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, c/c o art. 1º do Ato da Mesa nº
160, de 15 de agosto de 2007, e
convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

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:
DISPENSAR o servidor RICARDO ALMEIDA, matrícula

nº 6322, da função de Chefia de Seção - Secretaria Acadêmica, código
PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de setembro de 2018 (CGP - Escola do Legislativo).

Deputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputado Kennedy Nunes - Secretário

Art. 1º DESIGNAR o servidor DANIEL DOMINGOS DE
SOUZA, matrícula nº 6323, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Chefia de Seção - Administração de
Licenças, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de setembro de 2018 (DTI - CR - Gerência de
Segurança e Administração de Redes).

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 291, de 29 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:
Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº

002/2006, enquanto estiver no exercício de função de confiança, o
servidor não perceberá adicional de exercício.

DISPENSAR o servidor DANIEL DOMINGOS DE SOUZA,
matrícula nº 6323, da função de Assessoria técnica-administrativa -
Manutenção de Equipamentos, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades
de Função de Confiança, a contar de 1º de setembro de 2018 (DTI -
CSM - Gerência de Suporte Técnico e Manutenção). Deputado SILVIO DREVECK - Presidente

Deputado Kennedy Nunes - SecretárioDeputado SILVIO DREVECK - Presidente
Deputada Dirce Heiderscheidt - SecretáriaDeputado Kennedy Nunes - Secretário

Deputada Dirce Heiderscheidt - Secretária –––– * * * ––––
–––– * * * ––––

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

EXTRATOS PORTARIAS

EXTRATO Nº 133/2018 PORTARIA Nº 1321, de 29 de agosto de 2018
REFERENTE: 2º Termo Aditivo celebrado em 13/08/2018, referente ao
Contrato CL nº 083/2017-00, celebrado em 16/08/2017. O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC.
CONTRATADA: A.T.PACHECO AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação da
vigência do contrato para um prazo de mais 12 (doze) meses, mais
precisamente para o período de 16/08/2018 a 15/08/2019.E reajustar o
valor do contrato em 8,2624%, correspondente à variação do IGPM/FGV
apurado no período de agosto/2017 a julho/2018. Em decorrência de tal
reajuste o valor anual do contrato passa de R$ 597.060,00 para até
R$ 646.391,72, redundando num aumento anual R$ 49.331,72.
REFERENTE Á Locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus.

RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor GARIBALDI ANTONIO AYROSO,

matrícula nº 8486, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Diretor Financeiro, código PL/DAS-7, com
fundamento no art. 17, da Portaria nº 1015, de 26 de março de 2015,
a realizar despesas sob o regime de adiantamento no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento antecipado de
combustíveis, no mês de setembro do corrente ano, à conta da Ação
1144 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, na dotação
33.90.30.96 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: 16/08/2018 à 15/08/2019
VALOR MENSAL: R$ 53.865,97
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 40, XI, art. 55, III, art. 65, II, “d” c/c § 8º do
art. 65, da Lei 8.666/93; Item. 3.4.1 do Contrato Original e item
15.2.1 do Edital de Pregão 014/2017; Art. 57, II, da Lei 8.666/93;
Item 5.1 do contrato original e item 13.5 do Edital de Pregão
014/2017; Atos da Mesa nº 101/2017, 128/2015 e 131/2016;
Autorização Administrativa através da Declaração CEO-DF nº 049/2018
e; Autorização Administrativa através da Declaração CEO-DF nº XXX/2018. Carlos Alberto de Lima SouzaFlorianópolis/SC, 29 de Agosto de 2018

Diretor-GeralCarlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral
–––– * * * ––––Rafael Schmitz - Diretor Administrativo

Giselle de Oliveira Veras Pacheco - Sócia PORTARIA Nº 1322, de 29 de agosto de 2018
–––– * * * –––– O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

EXTRATO Nº 134/2018
REFERENTE: 3º Termo Aditivo celebrado em 10/08/2018, referente ao
Contrato CL nº 054/2016-00, celebrado em 23/08/2016.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina- ALESC.
CONTRATADA: CONNECTMIX COMPANY LTDA
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do
contrato entre 23/08/2018 a 22/08/2019. REFERENTE Á prestação
de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanha-
mento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas
disponibilizadas às emissoras

RESOLVE:
AUTORIZAR a servidora TATIANE DUTRA ALVES DA

CUNHA, matrícula nº 8484, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, ocupante do cargo de Coordenador de Tesouraria, código
PL/DAS-6, com fundamento no art. 45, incisos II e VIII da Resolução nº
001, de 11 de janeiro de 2006, a realizar despesas sob o regime de
adiantamento no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para
pagamento de diárias a deputados e servidores, no mês de setembro
do corrente ano, por conta da dotação orçamentária 1138 -
Administração de Pessoal e Encargos, 339014 - Diárias Civil.

VIGÊNCIA: 23/08/2018 à 22/08/2019
VALOR MENSAL: R$ 24.700,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.1 do
Contrato original e item 13.5 do Edital de Pregão 002/2015; Atos da
Mesa nºs. 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização
Administrativa através da Declaração CEO-DF nº 051/2018.
Florianópolis/SC, 29 de Agosto de 2018
Carlos Alberto de Lima souza - Diretor- Geral Carlos Alberto de Lima Souza
Thamy Soligo - Diretora de Comunicação Social Diretor-Geral
Jair Luiz Demarco - Procurador –––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1323, de 29 de agosto de 2018 PORTARIA Nº 1327, de 29 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,

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

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

RESOLVE:
RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome do

servidor aposentado PAULO DEONDINO DUTRA, matrícula nº 1480, para
PAULO DEODINO DUTRA.

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 030/2018.

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

Matr Nome do Servidor Função –––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1328, de 29 de agosto de 2018

1332 HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Pregoeiro 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,

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT Pregoeiro substituto

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA

1039 VICTOR INÁCIO KIST Equipe de apoio

1015 SERGIO MACHADO FAUST
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,1877 ANTONIO HENRIQUE C. BUCÃO VIANNA

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO EXONERAR o servidor JOEL CASAGRANDE DE LIMA,
matrícula nº 4284, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAL-58, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Liderança do PMDB).

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
Carlos Antonio BlosfeldPORTARIA Nº 1324, de 29 de agosto de 2018
Diretor de Recursos HumanosO 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.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1329, de 29 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:
ART. 1º DESIGNAR o servidor EVANDRO GONCALVES

PEREIRA, matrícula nº 1879, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Assessoria
Técnica de Controle, código PL/FC-6, do Grupo de Atividades de Função
de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, JOAO
GABRIEL PEREIRA ZIMMERMANN, matrícula nº 7211, que se encontra
em férias, por 30 (trinta dias), a contar de 27 de agosto de 2018 (MD -
Controladoria-Geral).

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

EXONERAR o servidor ANTONIO CARLOS CARGNIN
SOBRINHO, matrícula nº 6613, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-55, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Carlos Chiodini).

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício. Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Alberto de Lima Souza Diretor de Recursos Humanos
Diretor-Geral –––– * * * ––––

–––– * * * –––– PORTARIA Nº 1330, de 29 de agosto de 2018
PORTARIA Nº 1325, de 29 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,

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

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos

servidores abaixo relacionados: EXONERAR a servidora VANIA FRONZA COMPER,
matrícula nº 5826, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-82, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Carlos Chiodini).

Matr Nome do Servidor Qde
dias Início em Proc. nº

7933 BERNADETE SANT'ANNA 10 20/7/2018 2321/2018
7183 CLAUDIA FERNANDES DE SOUZA 01 27/7/2018 2322/2018 Carlos Antonio Blosfeld
4406 ELZAMAR ALVES DANTE 60 31/7/2018 2323/2018 Diretor de Recursos Humanos
2191 MARIA APARECIDA ROSA ECKERT 05 9/7/2018 2324/2018 –––– * * * ––––
2084 MARIA APARECIDA ORSI 10 23/7/2018 2325/2018 PORTARIA Nº 1331, de 29 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,

1473 MESSIAS MARCIANO DE SOUZA NETO 30 27/7/2018 2326/2018
8814 RUAN PABLO DALABRIDA 15 23/7/2018 2327/2018
4343 RUBIA CARINE ESBROLIO 30 1º/8/2018 2328/2018
Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PORTARIA Nº 1326, de 29 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,

EXONERAR a servidora RITA DE CASSIA DANIELSKI
FERNANDES, matrícula nº 8202, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-40, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Rodrigo Minotto).RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da

Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, Carlos Antonio Blosfeld
PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos

servidores abaixo relacionados:
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

Matr Nome do Servidor Qde
dias Início em Proc. nº

PORTARIA Nº 1332, de 29 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,

6341 VIVIANE CAMARGOS DE SOUSA 90 3/8/2018 2329/2018
967 RONALDO ROLNEI SOUZA 30 29/7/2018 2330/2018

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

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

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

EXONERAR a servidora FLAVIA FAGUNDES, matrícula nº
8723, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-81, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

EXONERAR a servidora ADRIANI APARECIDA CARDOSO
MENDES, matrícula nº 8191, servidora da Secretaria de Estado da
Educação à disposição desta Assembleia Legislativa, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-80, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld –––– * * * ––––
Diretor de Recursos Humanos PORTARIA Nº 1338, de 29 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,

PORTARIA Nº 1333, de 29 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora GABRIELA MOREIRA DA MAIA,
matrícula nº 8736, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-64, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

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

EXONERAR o servidor ANTONIO JOSE DUARTE LIMA,
matrícula nº 3248, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1339, de 29 de agosto de 2018Carlos Antonio Blosfeld O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

PORTARIA Nº 1334, de 29 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JACY SIMAO, matrícula nº 2491,
do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-61, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de Setembro de
2018 (Gab Dep Manoel Mota).RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, Carlos Antonio Blosfeld
EXONERAR o servidor CLEONES GIOVANI SIEVERDT,

matrícula nº 7912, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-52, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

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

PORTARIA Nº 1340, de 29 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 1335, de 29 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JAMES TAIRONE THIEL, matrícula
nº 7960, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-72, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).
Carlos Antonio BlosfeldRESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––EXONERAR o servidor ERIMAR JOSÉ SENEN, matrícula

nº 7364, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-58, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

PORTARIA Nº 1341, de 29 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,
PORTARIA Nº 1336, de 29 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,

EXONERAR a servidora JULIANE GRACIELE VON
ZESCHAU, matrícula nº 7540, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-01, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1342, de 29 de agosto de 2018

EXONERAR a servidora FABIANA LETICIA DE SOUSA,
matrícula nº 8010, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-52, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

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

PORTARIA Nº 1337, de 29 de agosto de 2018 EXONERAR o servidor LAURINO DALKE, matrícula nº
8076, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-54, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

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

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1343, de 29 de agosto de 2018 PORTARIA Nº 1348, de 29 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,

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

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, EXONERAR a servidora RITA DE CASSIA DOS SANTOS,

matrícula nº 3641, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-45, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

EXONERAR o servidor MARCELO GEORGE DE OLIVEIRA,
matrícula nº 8754, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-61, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota). Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * ––––

–––– * * * –––– PORTARIA Nº 1349, de 29 de agosto de 2018
PORTARIA Nº 1344, de 29 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,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985,RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, EXONERAR a servidora ROSANGELA LEMOS

FAGUNDES, matrícula nº 2795, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-59, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

EXONERAR a servidora MARIA APARECIDA MARTINS
SITONIO, matrícula nº 3971, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-74, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld –––– * * * ––––
Diretor de Recursos Humanos PORTARIA Nº 1350, de 29 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,

PORTARIA Nº 1345, de 29 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor SERGIO LUIZ WEBER, matrícula
nº 6854, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-44, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de
Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

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

EXONERAR a servidora MARIA DE FATIMA FONTES
NEVES, matrícula nº 8080, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-82, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Carlos Antonio Blosfeld PORTARIA Nº 1351, de 29 de agosto de 2018
Diretor de Recursos Humanos O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1346, de 29 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora SUSANA MARIA CORREIA DA
SILVA PINTO, matrícula nº 8740, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-61, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

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

EXONERAR a servidora MARIELZA DE LAGOS INACIO
DA LUZ, matrícula nº 8792, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-69, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1352, de 29 de agosto de 2018Carlos Antonio Blosfeld
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

PORTARIA Nº 1347, de 29 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 RULYAN ANDRÉ DE MELO NIEHUES para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-32, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab
Dep Carlos Chiodini - Palhoça).

EXONERAR a servidora MIRELLI VIEIRA DE SOUZA
NUNES, matrícula nº 8805, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Setembro de 2018 (Gab Dep Manoel Mota).

Carlos Antonio BlosfeldCarlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosDiretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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