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ATA DA 024ª SESSÃO SOLENE
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA,

REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018,
EM COMEMORAÇÃO DA 30ª EDIÇÃO DA SCHÜTZENFEST
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SILVIO DREVECK

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr.
Vicente Caropreso) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão solene.

mentares em comemoração à 30ª Edição da
Schützenfest.

Excelentíssimo senhor secretário de
Saúde do município de Jaraguá do Sul, Dalton
Fischer;Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino Nacional pelo musicista
Anderson acompanhado de seu aluno Domini.

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

Ilustríssimo senhor Major PM João
Carlos Kuzinski, neste ato representando o
comando do 14º Batalhão de Jaraguá do Sul;(Procede-se à interpretação do hino.)

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Jaraguá do Sul, Antídio Aleixo
Lunelli;

Registramos ainda a presença das
seguintes autoridades:

Senhor delegado do Conselho Regional
de Contabilidade de Santa Catarina, Ademir
Orsi, neste ato representando o senhor
presidente Marcello Seemann;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Jaraguá do Sul, Celestino Klinkoski;Excelentíssimo senhor vice-prefeito

do município de Jaraguá do Sul, Udo Wagner; Excelentíssimo senhor vereador do
município de Jaraguá do Sul, Eugênio José
Juraszek;

Senhor vice-presidente regional da
Federação das Indústrias - Fiesc, Célio Bayer;Excelentíssimo senhor presidente da

Câmara de Vereadores do município de Jaraguá
do Sul, vereador Anderson Kassner;

Senhor presidente da Sociedade
Esportiva e Recreativa Bandeirantes de
Schroeder, Hilmar Rubens Hertel;

Excelentíssimo senhor vereador do
município de Jaraguá do Sul, Jaime Negherbon;Excelentíssimo senhor deputado

estadual Carlos Chiodini; Excelentíssimo senhor secretário de
Administração do município de Jaraguá do Sul,
Argos Burgardt;[Degravação: Tayliny da Silva]

Senhor diretor-presidente do Instituto de
Seguridade dos Servidores, Ademar Possamai;Senhor presidente da Associação de

Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu
- Acstvi, Sido Hornburg;

Senhor Presidente do Samai, Ademir
Izidoro.Senhor secretário da Fazenda de

Jaraguá do Sul, Márcio Erdmann;Senhor presidente da CCO da
Schützenfest, Alcides Pavanello;

Neste momento, convido para fazer uso
da palavra, o senhor deputado Carlos Chiodini.Senhor secretário da Cultura, Esporte e

Lazer do município de Jaraguá do Sul,
Augustinho Ferrari;

Ilustríssimo senhor comandante da 12ª
região da Polícia Militar de Jaraguá do Sul,
Coronel PM Amarildo;

O SR. DEPUTADO CARLOS CHIODINI -
Boa noite a todos!

Excelentíssima senhora secretária de
Assistência Social e Habitação do município de
Jaraguá do Sul, Maria Santin Camelo;

Saúdo os componentes da mesa, em
nome do presidente desta sessão, colega
deputado Dr. Vicente Caropreso;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual, no período de 1987 a 1990, Ademar
Duwe; Excelentíssimo senhor secretário de

Obras de Jaraguá do Sul, Onésimo José Sell;
Saúdo o prefeito de Jaraguá do Sul,

Antídio Lunelli e o vice-prefeito Udo Wagner,
extensivo a todos os membros da
administração pública municipal deste
importante município;

Excelentíssimas autoridades, senhoras
e senhores, a presente sessão solene foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada, por unanimidade, pelos demais parla-

Excelentíssimo senhor secretário do
Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Domingos Zancanaro;

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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Saúdo o vereador Anderson Kassner,
em seu nome cumprimento todos os
vereadores, em grande número presentes nesta
sessão solene;

Estão presentes neste momento: Paula
Luísa Pereira, rainha Schützenfest; Júlia
Cristina Beuettgen, primeira-princesa; Nicole
Chuika, segunda-princesa; Walmir Bähr, rei dos
Atiradores; Ináurea Reinke Schmidt, rainha dos
Atiradores; Danielle Wanderlind, rainha da
Sociedade Alvorada; Tamiris Ana Autini,
primeira-princesa do Ribeirão Grande da Luz;
Luciana Viebrantz, rainha da Sociedade
Humboldt 2017; Jaise Franzner, rainha do
Salão Barg; Joyce Caroline Brühmüller, rainha
da Sociedade Atiradores Independência; Bruna
Hampton, rainha da Sociedade Vieirense;
Samara Buchner, rainha da Sociedade
Bandeirantes; Ângela Spredemann, rainha da
Sociedade Guarany; Viviane Fossile, rainha da
Sociedade Amizade; Valdir Mathias, rei da
Sociedade Alvorada; Adriana Hauck Reese,
rainha da Carabina 22 da Sociedade Hansa
Humboldt; Michelle Dumke, rainha da
Sociedade Aliança; Jéssica Luana Rocha,
rainha da Sociedade 25 de Julho; Geovana
Cristina Gonçalves, rainha da Sociedade Rio
Camarada e Luana Machado, primeira-princesa
da Hansa Humboldt.

que nem tudo foram flores, não é Denyse?
Vivemos momentos difíceis, de repensar a
própria festa, mas com altivez, organização e
muito trabalho, os clubes de tiro, com alguns
abnegados, fizeram esta homenagem renascer.Saúdo, em nome do Sido Hornburg e

do Alcides Pavanello, toda a comissão
organizadora desta edição, que é a 30ª
Schützenfest;

Senhor Alcides Pavanello tem muito
haver com esse renascimento! Assim como
muitos valorosos amigos. E sabem do que falo
sobre as dificuldades que, em determinado
momento, surgiram, mas que não impediram a
nossa Schützenfest que é a festa que faz o
congraçamento. Os clubes de tiro são os locais
onde os jaraguaenses, pomerodenses,
corupaenses, massarandubenses, os
guaramirenses, e tantas outras cidades se
unem, nos finais de semana, para saborear
uma gastronomia, dar os seus tiros, dançar, e
acima de tudo tornar mais alegre os momentos
dos alemães. O senhor que assumirá o 14º
batalhão aqui será com grande responsabi-
lidade, pois mostra a tradição que realmente o
nosso nível é altíssimo.

Saúdo o coronel Amarildo de Assis Alves
e todos os representantes da Polícia Militar do
Estado que se fazem presente nesta sessão;

Saúdo especialmente aqui o ex-
deputado Ademar Duwe, um dos
homenageados desta noite, e todos que
elaboraram esta festa no passado e que a
tornaram viva até então.

Tantas pessoas que fizeram com que a
Schützenfest se tornasse uma tradição
consolidada em Jaraguá do Sul, uma festa bem
vista que se renovou ao passar dos anos. E
chegou a sua maturidade, professor Balduino
Raulino, como uma festa que acolhe a família,
que preserva as tradições, a prática do tiro, uma
festa alemã que tanto orgulha os jaraguaenses.

Esse poder todo que temos é resultado
do trabalho de muita gente que tem responsabi-
lidade por esse sucesso. Estamos nesta noite
enaltecendo a história desta festa que
embeleza tanto os finais de semana.

As pesquisas científicas comprovam
que o povo catarinense, dentre todos os es-
tados brasileiros, é o que mais tem orgulho da
sua terra e de si mesmo. E eu ouso dizer que a
nossa cidade ainda mais, Flávio. Nós somos
uma cidade que tem orgulho da sua tradição,
da sua história, de seus costumes e eventos.

Gostaria de citar o nome da nossa
amiga Emmanuelle Wolff, que não está
presente. Sintam-se todos muito bem-vindos a
esta grande sessão.

O que seria de nós sem uma festa de
rei? Eu pergunto a você, Manu, para o prefeito,
Udo, meu cunhado, Amarildo, que conheci como
capitão, hoje é um coronel, e Anderson Kassner.

A seguir, na qualidade de autor do
requerimento que ensejou a presente sessão
solene, solicito ao sr. deputado Carlos Chiodini
que assuma a Presidência para que este
deputado possa fazer uso da palavra.

A Schützenfest é parte importante deste
orgulho, são semanas do ano que todos nós
paramos para visitar a festa, para divertir-se,
atirar, ir ao baile, beber chope, enfim, para os
atrativos da culinária.

Então, Jaraguá do Sul se veste de
festa praticamente todos os finais de semana.
Às vezes competindo em dois lugares ao mesmo
tempo, e nem por isso baixa a guarda, deixa de ter
uma comida saborosa, uma música que encanta a
todos, que desperta a vontade de fazer uma
amizade muito grande em nossa Schützenfest.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos
Chiodini) - Neste momento, passo a palavra ao
sr. deputado Dr. Vicente Caropreso.Temos nesta festa tantas pessoas que

aqui estão, são tantos os voluntários, e da
Sociedade de Tiro que é a alma. A festa em si
é o material, que está ali presente, mas a alma
é humana, são vocês, não somente no período
daquelas duas semanas, mas durante todo o
ano, em tantos e tantos eventos, mantendo
viva essa tradição.

O SR. DEPUTADO DR. VICENTE
CAROPRESO - Boa noite senhoras e senhores,
autoridades aqui presentes. Boa noite
Schlumberger; boa noite atiradores, princesas,
rainhas, reis, militares, autoridades civis,
amigos meus, pessoas da política, pessoas de
casa, pessoas que gostam apenas de ir à festa
de rei, meus amigos de Pomerode, Luís Alves,
Massaranduba, Araquari, Schroeder, Corupá,
enfim, às pessoas que gostam da
Schützenfest, vereador Pedro Garcia.

Os abnegados presidentes que se
sucederam, através dos tempos, se superaram
e se uniram em torno de uma marca que
pertence a todos, a festa que faz com que
pessoas ligadas ao turismo saibam explorar da
melhor maneira possível. Por esse motivo fiz
questão de trazer pessoas ligadas a essa área
e lhes dizer um muito obrigado.

Então é esse conjunto de coisas que
faz de Santa Catarina um estado diferente, que
faz Jaraguá do Sul uma cidade diferente, no
sentido positivo, de atrativos, de ter qualidade
de vida, porque de nada adianta as pessoas
terem emprego, terem bens, se não houver
cultura ou não preservá-la. E Jaraguá do Sul tem
tantas expressões, em outros eventos, mas aqui
especificando a Schützenfest mantém viva a sua
cultura, transmite isso às novas gerações.

Senhor prefeito, que cada vez mais
possamos incentivar essa que é uma indústria
que não polui, pelo contrário, traz pessoas que
vêm interagir com a cidade, participar da festa
e deixar sua contribuição que gera economia e
renda para o município. Os administradores da
cidade veem ali um ponto forte para melhorar
sua arrecadação e transformar em qualidade de
vida para Jaraguá do Sul.

Sintam-se todos muito bem-vindos!
Saúdo os funcionários da Alesc, em

nome da Cléo Fátima Manfrin, secretária
competente, atuando para o perfeito funciona-
mento do Parlamento.

Parabéns, Cléo, pela organização
desta sessão.Então, de forma muito sucinta, gostaria

de parabenizar a todos vocês que, ao longo
destes 30 anos, de forma voluntária, se
doaram para a realização desta festa, que hoje
é um patrimônio do nosso município e de Santa
Catarina.

(Palmas) Sinto-me muito feliz em estar presente
fazendo esta homenagem, trazendo a
Assembleia Legislativa para perto de vocês e
assim trazer a história, não apenas da festa,
mas de pessoas que se destacaram, desde o
início, para tornar esta a marca de nosso
município, de nosso coração.

Da mesma maneira, saúdo o pessoal
do Salão Barg; Marilene Guise; Alcides João
Pavanello, o Sidney, e tantos outros que
colaboraram para a magnitude deste evento.

Parabenizo especialmente o colega
deputado Dr. Vicente Caropreso, que foi o
propositor desta sessão solene, uma justa
homenagem. A Assembleia Legislativa de Santa
Catarina cumpre o seu papel, estão aqui os
seus servidores que tão bem organizam estes
momentos. Dessa forma fica registrada, nas
atas do Poder Legislativo, na história de Santa
Catarina, uma justa homenagem, em nome do
estado catarinense, aos 30 anos da Schützenfest.

Neste momento, sinto-me extremante
emocionado depois de ser sido reeleito maçica-
mente por esse povo, pela nossa gente. Lugar
por onde vivo, pela região em que sempre fui
conhecido como médico, como técnico, como
participante dos movimentos todos em prol da
organização e do benefício do nosso município,
representando honra e orgulho para mim.
[Degravação: Taquígrafa Elzamar]

Um abraço! Um beijo para todos!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos

Chiodini) - Passo a Presidência ao deputado Dr.
Vicente Caropreso, e convido o mestre de
cerimônias para proceder a nominata dos
homenageados desta noite.Quero agradecer em meu nome e

certamente de Carlos Chiodini que tem uma
difícil missão pela frente de representar o
nosso povo lá em Brasília. Lamento que o Fábio
Schiochet não se encontre presente, mas da
mesma forma agradeço o esforço que todos
fizeram para que Jaraguá do Sul, pela primeira vez,
tivesse dois deputados federais e um estadual.

Parabéns a todos! Muito obrigado! O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Neste momento, o
Poder Legislativo Catarinense, em sessão
solene, presta homenagem à 30ª Edição da
Schützenfest.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr.

Vicente Caropreso) - A seguir, teremos a
apresentação de um vídeo institucional. Convidamos o excelentíssimo senhor

deputado Dr. Vicente Caropreso para fazer a
entrega das homenagens. E para este ato
convidamos também o excelentíssimo senhor
deputado estadual Carlos Chiodini.

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sara] Também agradeço a todos que

colaboraram com essa história de sucesso de
Jaraguá do Sul que, dentro de alguns momentos,
serão homenageados. São pessoas presentes e
outras que já não se encontram dentre nós.

Queremos também registrar a
presença das seguintes autoridades:

Excelentíssimo senhor vice-prefeito
da cidade de Luis Alves, Vanderlei Rossi;

Convidamos para receber a
homenagem, em nome da Associação dos
Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do
Itapocu, o senhor Sido Hornburg.

Excelentíssimo senhor ex-prefeito de
Luís Alves, Valdir Schappo, abrilhantando o
nosso evento.

Por esse motivo me encontro aqui para
juntamente saudarmos todo esse sucesso,
essa vontade de fazer acontecer, e sabemos (Procede-se à entrega da homenagem.)

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



4 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.354 13/11/2018

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.) Quero saudar o nosso prefeito de
Jaraguá do Sul, senhor Antídio Aleixo Lunelli,
em seu nome cumprimentar todas as auto-
ridades já mencionadas neste cerimonial.

A Associação dos Clubes e Sociedades
de Tiro do Vale do Itapocu foi uma entidade
criada pelas sociedades, em 18 de março de
1989, com o intuito de congregar e realizar a
primeira festa dos atiradores.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado o

senhor Dennis Ivan Torres, da Königs Bier
Cervejaria, criador da Schützenbier, o chope
oficial da Schützenfest.

Senhoras e senhores, primeiramente,
quero dizer que me sinto honrado em falar em
nome de todos os homenageados desta noite.
Pessoas e entidades tão importantes para
nossa história, da nossa querida Schützenfest.

(Palmas) (Procede-se à entrega do certificado.)
[Degravação: Taquígrafa Eliana] (Palmas)
A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados a personalidades por
sua valorosa contribuição para a difusão e
manutenção das tradições germânicas no
município de Jaraguá do Sul.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Side Karsten, da Cervejaria Karsten,
criador do Schützenbier, o chope oficial da
Schützenfest.

Os colonizadores alemães que se
instalaram, na região do Vale do Itapocu, dentre
suas tradições, nos legaram a prática do tiro,
as festas de rei e rainha, a marcha da busca do
rei e da rainha, sua marca registrada.
Evidenciando assim o valor de cada
associação, o manejo e a destreza do tiro, o
idioma, a música, a dança, o artesanato, a
indumentária, a gastronomia típica e a tradição.

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

senhor Gilmar Hornburg, primeiro-presidente da
Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado a

senhora Denyse Meri Zimmermann da Silva,
criadora da logomarca.

(Procede-se à entrega do certificado.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Palmas) Após surgirem diversas associações de

tiro, na região do Vale do Itapocu, na localidade
do Rio da Luz, em 1988, discutiu-se a criação
de uma grande festa de confraternização entre
as sociedades, que culminou com a nossa
apresentação às autoridades de como seria
este evento, denominada a Pré-Schützenfest.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Ademar Frederico Duwe, idealizador da
Schützenfest - Festa dos Atiradores.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Celso Luíz Nagel, comunicador de rádio.

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

senhor Flávio José Brugnago, jornalista.Convidamos para receber o certificado o
senhor Balduino Raulino, presidente da
Fundação Cultural de Jaraguá do Sul e da
Comissão Central Organizadora em 1989.

(Procede-se à entrega do certificado.) Em 18 de março de 1989, 25
sociedades se uniram e criaram a Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do
Itapocu, com o intuito de congregar as
sociedades e de realizar a primeira festa dos
atiradores, visando o resgate, a difusão e a
manutenção das tradições germânicas.

(Palmas)
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.

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

Irena Siefert Utpadel e Arno Utpadel, casal que
há mais tempo participa da Schützenfest, ainda
atuante inclusive, com destaque em
campeonatos estaduais representando o
município de Jaraguá do Sul, Associação
Recreativa e Cultural Rio da Luz - Salão Barg.

Nesta mesma data, também foi criada a
Comissão Central Organizadora, a CCO, com
atribuição de organizar os festejos da primeira
Schützenfest, Festa dos Atiradores, onde foram
realizadas competições de tiro, bailes,
gastronomia típica, dança folclórica, e os
estandes de tiro abertos a toda comunidade.

Cumprindo a norma já mencionada, os
certificados permanecerão fechados em
respeito à memória dos homenageados.

Convidamos para receber o certificado,
em nome do senhor Norberto Barg, in
memoriam, seu neto, o senhor Tiago Rafael Perin.

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

senhor Fabiano Luis Schmidt, rei dos atiradores
por cinco vezes.

(Procede-se à entrega do certificado.) A Schützenfest se consolidou como
autêntica festa alemã, e a CCO passou a
aprimorar suas atrações visando à manutenção
das tradições e dos costumes.

(Palmas)
Convidamos para receber o certificado,

em nome do senhor Edelberto Schwanz, in
memoriam, sua esposa, a senhora Irmhild
Siewerdt Schwanz.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Durante o ano, são realizados os

torneios de tiro que determinam o rei e a rainha
dos atiradores. Criaram-se eventos paralelos,
como o Schützenball, o Tiro-imprensa, Sons e
Sabores, Schützenbeer, e em 2018,
Schützenpag em Rio da Luz.

Convidamos para receber o certificado a
senhora Lilian Kreutzfeld Losi, rainha das
atiradoras por três vezes, com a maior
pontuação somada.

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

em nome do senhor Marlo Sousa, in
memoriam, sua esposa, a senhora Jandira
Pereira Souza.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Atualmente 16 sociedades participam

da Schützenfest, bem como na promoção das
festas de rei e rainha, durante o ano, como
forma de difundir, junto à comunidade, as
tradições germânicas para sua perenidade,
vivenciando e enaltecendo o patrimônio cultural
de Jaraguá do Sul.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Ingo Krueger, neste ato representando o
Musical Estrela de Ouro, banda que participou
de todas as edições da festa.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Agradecemos aos excelentíssimos

senhores deputados Dr. Vicente Caropreso e
Carlos Chiodini pela entrega dos certificados.

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

senhor Lauro Siebert, músico mais idoso ainda
atuante na festa, tendo participado desde as
primeiras edições.

Esta sessão está sendo gravada e será
reprisada durante a semana. Acompanhe a
programação!

Quero destacar que todas as pessoas e
entidades homenageadas nesta sessão, que
muito nos orgulham, merecem esta distinção.
Muito obrigado deputado Vicente Caropreso e
muito obrigado à Assembleia Legislativa!

Muito obrigado! [Degravação:
Taquígrafa Ana Maria](Procede-se à entrega do certificado.)

(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr.
Vicente Caropreso) - Gostaríamos de registrar a
presença do senhor Rei da Carabina 22, da
Sociedade Adag, o senhor Cláudio Silvino; da
senhora rainha da Sociedade Adag de Guaramirim,
Patrícia Elguellman; do senhor presidente da
Sociedade de Guaramirim, Celso Alexandre Curiva;
da senhora rainha do Clube Atlético Baependi,
Bárbara Buzzi e da senhora rainha da Sociedade
Centenário, Fernanda Guralecka.

Sabemos que não é fácil a escolha,
ainda mais quando falamos em Schützenfest,
onde tantas pessoas ajudaram e ajudam com o
trabalho voluntário, dando ideias, participando
das sociedades, vivendo juntos nos momentos
áureos da festa, mas principalmente nos
momentos difíceis.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Rudinei Erich Schroeder, neste ato
representando o Grupo Sünnros
Volkstanzgruppe, grupo mais antigo e
participante de todas as edições da festa.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) Em meu nome, e em nome da

Associação de Clubes e Sociedades de Tiro, do
Vale do Itapocu, e de todos os
homenageados desta noite, quero dividir
esta homenagem e sintam-se todos como
parte deste honroso momento.

Convidamos para receber o
certificado a senhora Sonéia Hornburg,
primeira-rainha da beleza. Nós estamos, neste momento, em

ritmo de festa, em confraternização, sintam-se
todos em casa, muito obrigado pela presença!

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)[Degravação: Cinthia de Lucca]
Convidamos para receber o certificado o

senhor Wilson Bruch, primeiro-intérprete do
Mascote Wilfred, em 1998, neste ato repre-
sentado pelo senhor João Amazonas Pikicius.

Convido para fazer uso da palavra, em
nome dos homenageados, o senhor presidente
da Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu, senhor Sido Hornburg.

Muito obrigado e um forte abraço a
todos!

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO

ORADOR)[Degravação: Iago Zilli](Procede-se à entrega do certificado.) O SR. SIDO HORNBURG - Boa noite a
todos, sentimo-nos felizes por vocês estarem
presentes. Cumprimento o deputado Vicente
Caropreso e, em seu nome, saúdo todos os
demais parlamentares e funcionários da
Assembleia Legislativa, que muito nos honram
com sua presença.

(Palmas) O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr.
Vicente Caropreso) - Convido para fazer uso da
palavra, o excelentíssimo senhor prefeito do
município de Jaraguá, senhor Antídio Aleixo Lunelli.

Convidamos para receber o certificado o
senhor Fábio Cristiano Stein, da Cervejaria
Maestro Ltda, criador do Schützenbier, o chope
oficial da Festa Schützenfest, neste ato repre-
sentado pelo senhor Sidnei Hartung.

O SR. ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI - Eu
gostaria de dar um caloroso boa noite a todos
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os presentes. É com muito orgulho que nos
reunimos hoje, na sessão solene, promovida
pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, em comemoração a nossa tradicional
Festa dos Atiradores, este ano em sua edição
histórica, a 30ª Schützenfest. Sejam todos bem-
vindos e sintam-se acolhidos nesta casa histórica!

Registro também que, quando a
Schützenfest começou, nós participávamos,
íamos a festejos, mas tínhamos sempre um
sonho de ir a um camarote, e na época era
somente para convidados. Não tínhamos
acesso ao camarote e assim se passaram a
primeira, segunda, terceira e quarta edição. Até
que conseguimos a oportunidade de alugar um
camarote, e desta forma conseguimos realizar o
nosso sonho e participar da festa, da gastronomia,
e não esqueço que toda noite tínhamos um prato
diferente. [Degravação: Nicole Engel]

sempre me mantive solidário à festa. Saúdo a
Câmara como uma instituição importante.

Saúdo o senhor Ademar Frederico Duwe
como pessoa símbolo desta festa, com toda sua
história e alegria. Muito obrigado por sua presença!

Quero agradecer ao Alcides Pavanello,
que foi vereador comigo, sobretudo por sua
trajetória, em Jaraguá do Sul, dando força, não
apenas à Schützenfest, mas a tantas situações
em que a sua presença foi importante. Em seu
nome, agradeço a todos. Inclusive nesta
solenidade eu já tinha citado seu nome, a
Marilene, o Sidney e tantas outras pessoas
que estão à frente desta festa que com
certeza será grandiosa.

O centenário Salão Barg é uma das
razões da existência da nossa Schützenfest, a
festa que promove uma das culturas mais ricas
da etnia germânica que é a prática do tiro.

Em especial, gostaria de cumprimentar
o excelentíssimo senhor Ademar Frederico
Duwe, um dos idealizadores da Schützenfest. O
excelentíssimo senhor Alcides Pavanello, o nosso
presidente da Comissão Central Organizadora, a
qual tem nos ajudado muito e contribuído para a
reformulação da nossa Schützenfest.

Eu não poderia deixar de dar uma
atenção especial e fazer um agradecimento
para esse time de jaraguaenses que orgulham
a nossa cidade. Agradeço a presença do deputado

Carlos Chiodini que agora tem uma nova
missão, trazer recursos e representar bem a
região de Jaraguá do Sul.

Quero destacar o imenso prazer em
receber a comitiva da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, no bairro Rio da Luz,
berço da nossa cidade, para esta honrosa e
histórica homenagem.

O excelentíssimo deputado Carlos
Chiodini, agora eleito deputado federal, que nos
representará em Brasília, cumprimento por todo
apoio sempre dedicado ao município de
Jaraguá do Sul e a toda Santa Catarina. O
excelentíssimo vice-prefeito, senhor Udo
Wagner, que está sempre presente conosco em
todos os eventos.

Antes de cumprimentar o prefeito e o
vice, quero fazer uma saudação especial à
imprensa, aqui representada pelo Celso e o
Flavio José. Em seus nomes, eu cumprimento e
agradeço a presença. A imprensa livre é o
maior sinal de grandeza de um povo, com a
propagação de ideias, e para mim identifica a
soberania de um povo, a soberania de um país.
[Degravação: Roberto Machado]

Em nome do presidente da Assembleia
Legislativa, quero agradecer ao Dr. Vicente
Caropreso, e também a presença do Poder
Legislativo. Em especial, agradeço a
colaboração dos amigos da nossa região, ao
nosso querido deputado federal Carlos Chiodini
e ao Dr. Vicente Augusto Caropreso. Muito
obrigado a todos!

O nosso grande amigo, Dr. Vicente
Caropreso, nosso deputado reeleito, e que hoje
especialmente preside esta sessão solene. O
nosso presidente da Câmara de Vereadores,
Anderson Kassner, em seu nome também
cumprimentar todos os vereadores que se
fazem presente nesta noite. O Sido Hornburg,
presidente dos Clubes e das Sociedades de Tiro
do Vale do Itapocu e também da Sociedade Vitória.

Então não apenas por essa mensagem
filosófica e ideológica, mas pela presença de
vocês para ajudar essa maravilha, que é o
nosso bem-estar social, e estarmos em paz
com nós mesmos.

Tenham a certeza de que todas as
comunidades de Jaraguá do Sul, da nossa
região, de outros estados, visitantes e festeiros
que apreciam a cultura germânica, aproveitarão
ao máximo a nossa tradicional festa do tiro.
Serão mais de 90 atrações, danças típicas,
desfiles, música, bandas, bailes, chope
artesanal, gastronomia típica, e a nossa
atração principal, o Tiro Esportivo. Ainda mais
com a eleição do Bolsonaro agora, não é
mesmo? (Palmas) O nosso mascote, Wilfred, a
partir de primeiro de janeiro, terá uma arma
mais potente. Ninguém poderá sair da
Schützenfest sem tentar acertar o alvo.

Gostaria de agradecer a presença dos
músicos, em nome do senhor Lauro, e também
do homenageado Hugo Krieger, que
abrilhantam todos os finais de semana. Mas o
senhor Lauro, em especial, por sua trajetória,
com a presença da família inteira sempre
acompanhando a divulgação da música alemã.
E acima de tudo a presença da nossa cultura que
pensamos ser o mais importante da Schützenfest.

O coronel Amarildo, comandante da
nossa 12ª Regional da Polícia Militar. Muito
obrigado pela presença e pela parceria que nos
une fortemente. Juntamente com o nosso 14º
Batalhão da Polícia Militar, que mostra um
trabalho exemplar em Jaraguá do Sul, para todo
o estado de Santa Catarina e porque não
para o nosso Brasil. É um momento que marca realmente a

divulgação da cultura, sobretudo da língua
alemã, que tem que ser cada vez mais preservada,
bem como os costumes, a gastronomia e também
o tiro como marca registrada.

Um cumprimento muito especial
também ao nosso grande amigo Flávio
Brugnago e ao nosso amigo Celso Nagel, por
sempre se fazerem presentes durante todas
estas edições da nossa Schützenfest.

Viva o Salão Barg! Viva a
Schützenfest! Viva Jaraguá do Sul!

Muito obrigado a todos pela atenção
dispensada!

(Palmas) Gostaria de agradecer a presença das
rainhas e dos reis que embelezam as nossas
festas. Vocês são extremamente importantes e
talvez um dos grandes motivos por esta festa
existir. Parabéns a todas as rainhas e princesas,
aos reis e ao Wilfred. Parabéns pela marca!

Cumprimento o senhor Lauro Siebert,
que é um músico desde a abertura da
Schützenfest, com a Banda Aurora, da qual é
fundador, e a pessoa de mais idade atuando
em nossa festa. Muito obrigado senhor Lauro!

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr.

Vicente Caropreso) - Senhoras e senhores, eu
tenho muito a agradecer pela presença de cada
um, pois representam uma parte da história.

Senhor Raulino, gostaria de poder
nominar todos os homenageados novamente,
pela grande atuação e pelo envolvimento com
que os senhores sempre apresentaram, desde
o início da Schützenfest, que hoje é a maior
festa de tradições de tiro fora da Alemanha.
Onde se originou a cultura das Sociedades de
Caçadores do Tiro Esportivo. Uma das melhores
e mais tradicionais festas germânicas do
estado de Santa Catarina e do nosso país.

Vou fazer alguns agradecimentos finais,
inicialmente a minha equipe, em nome da Cleo,
à equipe da Assembleia Legislativa. Em nome
do Datero, que comanda as ações em Jaraguá
do Sul, cumprimento todas as pessoas que
trabalham comigo e simbolizam a minha presença
na região, sobretudo em Jaraguá do Sul, através
do apoio dado para a realização desta sessão.

Ao mesmo tempo agradecer, de uma
maneira toda especial, à rainha da Sociedade
Vitória, Indianara Woos, pela sua presença, e a
todas outras rainhas que se fazem aqui
presente, desde a primeira até a atual, a todas
as princesas, que são motivo de agradecimento
pela presença feminina na nossa Schützenfest.

Finalmente, agradecer ao prefeito
Antídio Alves e ao vice-prefeito Udo Wagner pela
constante presença da prefeitura, não apenas
de seu período, mas de todas as
administrações que praticamente deram
também a sua contribuição à festa. Então, em
nome do povo de Jaraguá do Sul, da região
inteira, eu agradeço muito pela presença
constante e estímulo.

Tenho um agradecimento especial a
fazer em nome da Schützenfest, ao coronel
Amarildo. Muito obrigado pela presença
constante e ativa da Polícia Militar de Santa
Catarina. Para nós é motivo de orgulho, não por
proselitismo, mas continuem assim, é uma
satisfação poder contar com vocês. Vamos
torcer sempre para que a polícia continue nos
dando esse apoio, essa força, e a interação
que a sociedade precisa para viver bem dentro
do nosso território. São festas e reformas
necessárias para a segurança e o bem-estar
das pessoas nesses eventos.

Nesta quinta-feira, às 20 horas, no
parque municipal de eventos, vamos fazer a
sangria do primeiro barril de chope e o primeiro
tiro desta edição histórica da nossa 30ª
Schützenfest.

Estão todos convidados para
prestigiarem a cerimônia de abertura: a nossa
equipe dos servidores das secretarias, as
sociedades de tiros, diversas entidades, a
nossa polícia militar, a imprensa e a
comunidade de modo geral.

Enfim, é assim que se constrói toda
uma marca, é assim se constrói a instituição
Schützenfest que já faz parte do nosso
calendário e do nosso coração.

Senhoras e senhores, a Presidência
agradece a presença das autoridades e de
todos que nos honraram com o seu compareci-
mento. Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina.

Todos estão empenhadíssimos, desde
o início do ano, para a realização e a produção
da nossa festa, enfeitando o parque,
trabalhando na decoração, na montagem da
estrutura, na alimentação, na sonorização, nas
bebidas, na decoração, na logística, na
segurança e em tudo que envolve a
administração de uma festa. Na edição
passada, recebemos mais de 90 mil pessoas.

Quero agradecer ao Sido, em nome dos
presidentes atuais e dos que já passaram, pois
é muito fácil citar apenas o atual, mas por trás
deste tem uma história de todos os clubes que
estão presente, e sabemos que a luta não é
fácil. Também ao presidente da Câmara de
Vereadores, que estimula a realização da festa,
além de fazer uma análise crítica, construtiva e
fiscalizadora. Eu que já fui vereador nesta terra,

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

sessão, convocando outra, ordinária, para data
subsequente, à hora regimental. [Degravação:
Taquígrafa Sílvia e Revisão: Taquígrafa Eliana].
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

AVISO DE LICITAÇÃO
item 4.1 do contrato original e item 9.1.1 do Edital de Pregão
002/2016; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e;
Autorização Administrativa através da Declaração s/nº datada de
23/08/2017 e Of. DTI/CR 021/2017.
Florianópolis/SC, 9 de Novembro de 2018AVISO DE LICITAÇÃO
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor- GeralA Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com

sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

Felipe Cesar Martins- Diretor de Tecnologia e Informações
André Cozza Magrisso- Sócio-administrador

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 161/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018

REFERENTE: 2º Termo Aditivo celebrado em 24/10/2018, referente ao
Contrato CL nº 098/2017-00, celebrado em 31/10/2017.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL DE PESSOAS
(TRÊS ELEVADORES DA MARCA ATLAS SCHINDLER) NO CENTRO EXECUTIVO
EVEREST (UNIDADE ADMINISTRATIVA DA ALESC).

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: A. ALEMAX ASSISTENCIA TECNICA LTDADATA: 27/11/2018 - HORA: 09:00 h
OBJETO: Constitui objeto deste Termo aditivo a renovação do contrato
para um prazo de mais 12 meses, mais precisamente para o período
de 01/11/2018 a 31/10/2019. REFERENTE Á Contratação de
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com o
fornecimento e substituição de peças dos Condicionadores de Ar da Alesc.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 27 de novembro de
2018. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 8º andar, Edifício Executivo Everest, Avenida Mauro
Ramos, 300 - Centro - Florianópolis/SC.

VIGÊNCIA: 01/11/2018 à 31/10/2019
VALOR MENSAL: R$ 8.672,66
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93; Item 5.1 do
Contrato original; Atos da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e 101/2017
e; Autorização Administrativa através da Declaração CEO-DF 073/2018.

Florianópolis/SC, 13 de novembro de 2018.
Lonarte Sperling Veloso

Coordenador de Licitações e Contratos
Florianópolis/SC, 13 de Novembro de 2018–––– * * * ––––
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral

EXTRATOS Rafael Schmitz - Diretor Administrativo
Josiel Rodrigues da Silva - Sócio Administrador

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 162/2018EXTRATO Nº 160/2018

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 020/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 027/2018.

REFERENTE: 2º Termo Aditivo celebrado em 02/10/2018, referente ao
Contrato CL nº 060/2016-00, celebrado em 12/10/2016.

OBJETO: Aquisição de câmeras e equipamentos de monitoramento e
segurança diversos.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (30 de
outubro de 2018).

CONTRATADA: IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade renovar a vigência
do contrato que se refere à prestação de serviços o apoio à
administração de redes, à administração de bancos de dados e
segurança da informação no ambiente computacional da
CONTRATANTE, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendi-
mento a usuários, para um período de mais 12 (doze) meses, mais
precisamente para o período compreendido entre 13 de outubro de
2018 e 12 de outubro de 2019.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e
demais normas contidas na referida Lei com suas alterações
posteriores, na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, na Lei Complementar nº
123 de 14/12/2006, nos Decretos Federais nº 7.892 de 23/01/2013
e nº 8.250 de 23/05/2014, nos Atos da Mesa nº 214 de
05/11/2007, nº 128/2015, nº 131/2016 e nº 101/2017, na
Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 27 de
21/05/2018 e demais disposições legais aplicáveis, todas dispostas
no Edital de Pregão Presencial nº 027 de 07/08/2018.

VIGÊNCIA: 13/10/2018 à 12/10/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Cláusula Quarta,

LOTE 3 MARCA VALOR (R$)
ITEM QTDE. UN. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

8 3 UN Monitor LCD 31” a 32” Sansung 7.401,26 22.203,78
8.1 Regime de Operação: Construída com componentes para operar no
regime 24 horas por dia e 7 dias por semana

DM32E +

8.2. Display do Tipo: LCD Cirilo Cabos
8.3. Resolução: mínima 1920 x 1080p 182225 +
8.4. Tamanho da tela: 31 a 32 polegadas Brasforma
8.5. Tamanho máximo do pixel: 0.57 mm x 0.57 mm SBRP100
8.6. Iluminação: de pelo menos 300 cd/m²
8.7. Contraste: mínimo de 3000: 1
8.8. Ângulo de visão: mínimo de 178º tanto na vertical como na horizontal
8.9. Entradas: disponibiliza pelo menos as seguintes entradas: 01 HDMI,
01 DVI, 01 VGA, 01 USB e Audio: 01, no padrão mini-jack de 3.5 mm
8.10 Saídas: disponibiliza pelo menos a seguinte saída: 01 áudio, no
padrão mini-jack de 3.5 mm
8.11. Alto Falantes: possui alto falante
8.12. Alimentação: automática 100 ~240V, 60 Hz
8.13. acompanha: fixadores de parede que permitam a justa posição entre
os monitores e cabo HDMI com pelo menos 5 m de comprimento
8.14. instaladas pelo fornecedor do equipamento

9 2 UN MONITOR LCD 39” a 43” 8.284,59 16.569,18
9.1 Regime de Operação: Construída com componentes para operar no
regime 24 horas por dia e 7 dias por semana

Sansung
DM40E +

9.2. Display do tipo: LCD Cirilo Cabos
9.3. Resolução: mínima 1920 x 1080p 18225 +
9.4. Tamanho da tela: 39 a 43 polegadas Brasforma
9.5. Pixel Pitch máximo: 0.57 mm × 0.57 mm SBRP100
9.6.Iluminação: de pelo menos 350 cd/m²
9.7. Contraste mínimo de 1200: 1
9.8. Ângulo de visão: mínimo de 178º tanto na vertical como na horizontal
9.9.Entradas: disponibiliza pelo menos as seguintes entradas: 01 HDMI, 01
DVI, 01 VGA, 01 USB e Audio: 01, no padrão mini-jack de 3.5 mm
9.10 Saídas: disponibiliza pelo menos a seguinte saída: 01 áudio
9.11. Alto Falantes: possuir pelo menos 2 alto falantes de pelo menos 3W
9.12. Alimentação: automática 100 ~240V, 60 Hz
9.13. acompanha: fixadores de parede que permitam a justa posição entre
os monitores e cabo HDMI com pelo menos 5 m de comprimento
9.14. instaladas pelo fornecedor do equipamento.
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10 2 UN MESA CONTROLADORA TIPO JOYSTICK DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO Digifort DGF 9.151,31 18.302,62
10.1. Comunicação: Através da porta USB da estação de
videomonitoramento

- KB1000

10.2. Display: Pelo menos com 4 linhas de 20 caracteres
10.3. Indicadores: Pelo menos 5 leds indicadores de status
10.4. PTZ: Joystick com controle dos 3 eixos
10.5. Teclado: Teclado numérico com pelo menos 12 teclas
10.6. Alimentação: Pela porta USB
10.7. Certificação: FCC, CE, Digifort 7.2.

TOTAL DO LOTE 3  R$ 57.075,57
1ª REGISTRADA: Teltex Tecnologia S.a OBJETO: Aquisição de câmeras e equipamentos de monitoramento e

segurança diversos.Endereço: Av. Vitor Barreiro, 1496, Canoas, RS, CEP 92.010-000, fone
(51) 3922-0900/3922-0004 VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (30 de

outubro de 2018).Endereço eletrônico: jurídico@teltex.com.br
CNPJ/MF nº 73.442.360/0001-17 FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e

demais normas contidas na referida Lei com suas alterações
posteriores, na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, na Lei Complementar nº
123 de 14/12/2006, nos Decretos Federais nº 7.892 de 23/01/2013
e nº 8.250 de 23/05/2014, nos Atos da Mesa nº 214 de
05/11/2007, nº 128/2015, nº 131/2016 e nº 101/2017, na
Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 27 de
21/05/2018 e demais disposições legais aplicáveis, todas dispostas
no Edital de Pregão Presencial nº 027 de 07/08/2018.

Florianópolis, 13 de novembro de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor -Geral
Felipe Cesar Martins - Diretor de Tecnologia e Informações
Valmor Fernandes Rosa Filho - Diretor Presidente

–––– * * * ––––
EXTRATO 163/2018

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 019/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 027/2018.

LOTE 1 MARCA VALOR (R$)
ITEM QTDE. UN. PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

1 45 Peça CÂMERA IP DIGITAL 2MP HIKVISION 2.280,00 102.600,00
1.1. Câmera
1.1.1. Sensor de imagem: 1/2,9 polegadas CMOS com
varredura progressiva ou superior

1.1.2. Iluminação mínima: 0,12 lux para imagem colorida
1.1.3. Wide dynamic range: WDR com no mínimo 120db ou
forense com configuração manual e automática. Sem WDR
Digital
1.1.4. Lentes: Lente varifocal motorizada com seu
comprimento menor de pelo menos 3mm e variando até pelo
menos 10.5mm, auto íris ou P-íris.
1.1.5. Recurso dia e noite Filtro de bloqueio infravermelho
removível automaticamente
1.2. Vídeo
1.2.1. Compressão de vídeo: Compressão H.264,
MotionJPEG ou superior
1.2.2. Resolução mínima 1920x1080p com taxa de quadros
por segundo de 30 fps ou superior
1.2.3. Streaming de vídeo: Capacidade de fornecer, no
mínimo, 3 fluxos de vídeo com resoluções diferentes simultanea-
mente
1.2.4. Rede
1.2.5. Protocolos NTP, 802.1X, Onvif Profile S
1.2.6. Segurança: senha de proteção e três níveis de
usuários, log de acesso de usuário
1.2.7. Controle da banda: Suporta controle de banda.
1.3. Sistemas
1.3.1. Análise de vídeo: Detecção de movimento
1.4. Geral
1.4.1. Fonte de energia Alimentação Power over Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af ou 802.3at
1.4.2. Montagem: Aacompanha suporte de fixação completo
com gabarito de perfuração e que permita a instalação parede e
teto em diferentes inclinações
1.4.3. Classificação de proteção: IP66 ou superior e IK08 ou
superior
1.4.4. Armazenamento: Possui Slot de cartão SDHC/SDXC
(mínimo 128GB) para gravação em caso de falha de rede. Deve
acompanhar cartão 128GB Classe 10 ou Clase UHS 1
compatível com equipamento
1.4.5. Caixa de proteção e acessórios: A caixa de proteção e
seus acessórios são do mesmo fabricante da câmera ou
homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução
1.4.6. Condições de operação: Possibilitar operação no range
de temperatura de -30ºC (inclusive) a 55ºC (inclusive) ou superior
1.4.7. Conexões: Possuir porta para conexão em rede TCP/IP
com conector RJ-45 fêmea 10base-T/100baseTX
1.4.8. Idioma de: gerenciamento: Português e/ou Inglês

2 15 UN CÂMERA IP DIGITAL EXTERNA 2MP HIKVISION 2.280,00 34.200,00
2.1. Câmera
2.1.1. Sensor de imagem: 1/2,9 polegadas CMOS com
varredura progressiva ou superior
2.1.2. Iluminação mínima: 0,12 lux para imagem colorida
2.1.3. Wide dynamic range: WDR com no mínimo 120db ou
forense com configuração manual e automático. Sem WDR
Digital
2.1.4. Lentes: Lente varifocal motorizada com seu
comprimento menor de pelo menos 3mm e variando até pelo
menos 10.5mm, auto íris ou P-íris.
2.1.5. Recurso dia e noite: Filtro de bloqueio infravermelho
removível automaticamente
2.2. Vídeo
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2.2.1. Compressão de vídeo: Compressão H.264, MotionJPEG
ou superior
2.2.2. Resolução: mínima 1920x1080p com taxa de quadros por
segundo de 30 fps ou superior
2.2.3. Streaming de vídeo: Capacidade de fornecer, no
mínimo, 3 fluxos de vídeo com resoluções diferentes simultanea-
mente
2.2.4. Rede
2.2.5. Protocolos: NTP, 802.1X, Onvif Profile S
2.2.6. Segurança: senha de proteção e três níveis de usuários,
log de acesso de usuário
2.2.7. Controle da banda: Suportar controle de banda.
2.3. Sistemas
2.3.1. Análise de vídeo: Detecção de movimento
2.4. Geral
2.4.1. Fonte de energia: Alimentação Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3af ou 802.3at
2.4.2. Montagem: Acompanha suporte de fixação completo
com gabarito de perfuração e que permita a instalação parede e
teto em diferentes inclinações
2.4.3. Classificação de proteção: P66 ou superior e IK08 ou
superior
2.4.4. Armazenamento: Possui Slot de cartão SDHC/SDXC
(mínimo 128GB) para gravação em caso de falha de rede.
Acompanha cartão 128GB Classe 10 ou Clase UHS 1 compatível
com equipamento
2.4.5. Caixa de proteção e acessórios: A caixa de proteção e
seus acessórios são do mesmo fabricante da câmera ou
homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução
2.4.6. Condições de operação: Possibilita operação no range
de temperatura de -30ºC (inclusive) a 55ºC (inclusive) ou superior
2.4.7. Conexões: Possui porta para conexão em rede TCP/IP
com conector RJ-45 fêmea 10base-T/100baseTX
2.4.8. Idioma de gerenciamento: Português e/ou Inglês
2.4.9. As câmeras serão instaladas pela licitante registrada.

3 30 UN CÂMERA IP DIGITAL INTERNA 8MP FISHEYE HIKVISION 6.280,00 188.400,00
3.1. Câmera
3.1.1. Sensor de imagem: 1/1,8 polegadas CMOS com
varredura progressiva ou superior
3.1.2. Iluminação mínima: 0,3 lux para imagem colorida
3.1.3. Wide dynamic range: Configurável
3.1.4. Lentes: Ângulo de visão de 360 graus visão geral
3.2. Vídeo
3.2.1. Compressão de vídeo: Compressão H.264,
MotionJPEG ou superior
3.2.2. Resolução: Resolução mínima de 8MP, a 20 frames
por segundo na visão geral.
3.2.3. Streaming de vídeo: Capacidade de fornecer, no
mínimo, 2 fluxos de vídeo com resoluções diferentes simultanea-
mente
3.3. Rede
3.3.1. Protocolos: NTP, 802.1X, Onvif S
3.3.2. Segurança: senha de proteção e três níveis de
usuários, log de acesso de usuário
3.3.3. Controle da banda: Possibilidade de controle de banda
via painel de controle
3.4. Sistemas
3.4.1. Análise de vídeo: Detecção de movimento
3.5. Geral
3.5.1. Fonte de energia: Alimentação Power over Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af ou 802.3at
3.5.2. Montagem: Acompanha suporte de fixação completo
com gabarito de perfuração e que permita a instalação em
parede e teto.
3.5.3. Armazenamento: Possui Slot de cartão SDHC/SDXC
para gravação em caso de falha de rede e acompanha cartão
128GB Classe 10 UHS 1
3.5.4. Acessórios obrigatórios: contem dome de proteção da
lente
3.5.5. Caixa de proteção e acessórios: A caixa de proteção e
seus acessórios são do mesmo fabricante da câmera ou
homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução
3.5.6. Condições de operação: Possibilita operação no range
de temperatura de 0ºC a 40ºC ou superior
3.5.7. Conexões: Possui porta para conexão em rede TCP/IP
com conector RJ-45 fêmea 10base-T/100baseTX
3.5.8. Idioma de: gerenciamento: Português e/ou Inglês

4 8 UN CÂMERA IP DIGITAL EXTERNA BULLET 4MP COM IR HIKVISION 2.590,00 20.720,00
4.1. Câmera
4.1.1. Sensor de imagem: 1/3 polegadas CMOS com
varredura progressiva ou superior
4.1.2. Iluminação mínima: 0,18 lux para imagem colorida
4.1.3. Wide dynamic range: Tecnologia WDR
4.1.4. Lentes: Lente varifocal motorizada com comprimento
mínimo de 3 mm e variando até pelo menos 9,8mm, ajuste
remoto de foco e zoom. Auto íris ou P-íris.
4.1.5. Recurso dia e noite: Filtro de bloqueio infravermelho
removível automaticamente
4.2. Vídeo
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4.2.1. Compressão de vídeo: Compressão H.264,
MotionJPEG ou superior
4.2.2. Resolução: mínima 4MP com taxa de quadros por
segundo de 30 fps ou superior
4.2.3. Iluminação IR: Alcance mínimo de 25m
4.2.4. Streaming de vídeo: Capacidade de fornecer, no
mínimo, 2 fluxos de vídeo com resoluções diferentes simultanea-
mente
4.3. Rede
4.3.1. Protocolos: NTP, 802.1X, Onvif Profile S
4.3.2. Segurança senha de proteção e três níveis de
usuários, log de acesso de usuário
4.3.3. Controle da banda: Suportar controle de banda
4.4. Sistemas
4.4.1. Análise de vídeo: Detecção de movimento
4.5. Geral
4.5.1. Fonte de energia: Alimentação Power over Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af ou 802.3at
4.5.2. Montagem: Acompanha suporte de fixação completo
com gabarito de perfuração e que permita a instalação em
parede e teto em diferentes inclinações
4.5.3. Classificação de proteção: IP66 ou superior e Ik10
4.5.4. Armazenamento: Possui Slot de cartão SDHC/SDXC
(mínimo 128GB) para gravação em caso de falha de rede e deve
acompanhar cartão 128GB Classe 10 ou Clase UHS 1
compatível com equipamento
4.5.5. Caixa de proteção e acessórios: A caixa de proteção e
seus acessórios são do mesmo fabricante da câmera ou
homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução
4.5.6. Condições de operação: Possibilitar operação no range
de temperatura de -30ºC (inclusive) a 55ºC (inclusive) ou superior
4.5.7. Conexões: Possui porta para conexão em rede TCP/IP
com conector RJ-45 fêmea 10base-T/100baseTX
4.5.8. Idioma de gerenciamento: Português e/ou Inglês
4.5.9. instaladas pelo fornecedor do equipamento

5 8 UN CAMERA IP DIGITAL INTERNA 2MP PINHOLE HIKVISION 3.040,00 24.320,00
5.1. Câmera
5.1.1. Sensor de imagem: 1/2,9 polegadas CMOS com
varredura progressiva ou superior
5.1.2. Iluminação mínima: 0,45 lux para imagem colorida
5.1.3. Wide dynamic range: Tecnologia WDR igual ou maior
que 120dB ou forence
5.1.4. Lentes: possui comprimento focal de 2,8mm ou
menor
5.2. Vídeo
5.2.1. Compressão de vídeo: Compressão H.264,
MotionJPEG ou superior
5.2.2. Resolução: Possuir resolução mínima de 1920x1080
pixels a 30 quadros por segundo
5.2.3. Streaming de vídeo: Capacidade de fornecer, no
mínimo, 2 fluxos de vídeo com resoluções diferentes simultanea-
mente
5.2.4. Rede
5.2.5. Protocolos: NTP, 802.1X, Onvif Profile S
5.2.6. Segurança: senha de proteção e três níveis de
usuários, log de acesso de usuário
5.2.7. Controle da banda: Suporta controle de banda
5.3. Sistemas
5.3.1. Análise de vídeo: Possui 2 zonas privativas /
máscaras de privacidade na área de visualização
Detecção de movimento
5.4. Geral
5.4.1. Fonte de energia: Alimentação Power over Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af ou 802.3at
5.4.2. Diâmetro do Header: Máximo de 30mm
5.4.3. Dimensões da unidade de controle: Máximo de 3,2 x
13,1 x 8,6cm
5.4.4. Montagem: companha suporte de fixação completo
com gabarito de perfuração
5.4.5. Armazenamento: Possui Slot de cartão SDHC/SDXC
para gravação em caso de falha de rede e deve acompanhar
cartão 128GB Classe 10 UHS 1
5.4.6. Caixa de proteção e acessórios: A caixa de proteção e
seus acessórios devem ser do mesmo fabricante da câmera ou
homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução
5.4.7. Condições de operação: Possibilita operação no range
de temperatura de -10ºC a 50ºC ou superior
5.4.8. Conexões: Possui porta para conexão em rede TCP/IP
com conector RJ-45 fêmea 10base-T/100baseTX
5.4.9. Idioma de gerenciamento: Português e/ou Inglês

6 9 UN CÂMERA IP DIGITAL EXTERNA 2MP SPEED DOME HIKVISION 11.060,00 99.540,00
6.1. Câmera
6.1.1. Sensor de imagem: 1/2,8 polegadas CMOS com
varredura progressiva ou superior
6.1.2. Iluminação mínima: 0,2 lux para imagem colorida
6.1.3. Wide dynamic range: Tecnologia WDR 120dB;
6.1.4. Lentes: Lente com zoom ótico de pelo menos 23x com
foco e íris automáticos e comprimento focal variando entre pelo
menos 6mm no menor comprimento e até pelo menos 102mm
no seu maior comprimento ou superior
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6.1.5. Recurso dia e noite: Filtro de bloqueio infravermelho
removível automaticamente
6.2. Vídeo
6.2.1. Compressão de vídeo: Compressão H.264,
MotionJPEG ou superior
6.2.2. Resolução: Possui resolução mínima de 1920x1080
pixels a 30 quadros por segundo
6.2.3. Streaming de vídeo: Capacidade de fornecer, no
mínimo, 3 fluxos de vídeo com resoluções diferentes simultanea-
mente
6.3. PTZ
6.3.1. Pan/Tilt: Apresenta, no mínimo, movimento de rotação
horizontal (“pan”) de 360º graus contínuos e vertical (“tilt”) de
210º
6.3.2. Velocidade de varredura: Permite velocidade de
varredura em preset horizontal ('pan”) de 500º por segundo e
vertical (“tilt”) de 400º por segundo com Movimento simultâneo
nos eixos
6.3.3. Quantidade de preset Dispor de, no mínimo, 255
posições pré-definidas
6.4. Rede
6.4.1. Protocolos: NTP, 802.1X, Onvif
6.4.2. Segurança: Senha de proteção e três níveis de
usuários, log de acesso de usuário
6.4.3. Controle da banda: Suportar controle de banda
6.5. Sistemas
6.5.1. Análise de vídeo: Detecção de movimento
6.5.2. Possui 20 zonas de mascaramento de imagem
programáveis embarcadas na câmera. Possui estabilização de
imagem
6.6. Geral
6.6.1. Fonte de energia: Alimentação Power over Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af ou 802.3at com injetor bivolt automático
100-240 VCA. Não será aceito fonte de alimentação
6.6.2. Montagem fornecida com pendente apropriado ao
local definido durante a visita técnica
6.6.3. Classificação de proteção: IP66 ou superior e IK08 ou
superior
6.6.4. Armazenamento: Possuir Slot de cartão SDHC/SDXC
(mínimo 128GB) para gravação em caso de falha de rede.
acompanha 10 ou Clase UHS 1 compatível com equipamento
6.6.5. Caixa de proteção e acessórios: A caixa de proteção e
seus acessórios são do mesmo fabricante da câmera ou
homologados pela mesma garantindo a qualidade da solução
6.6.6. Condições de operação: Possibilita operação no range de
temperatura de -20ºC (inclusive) a 50ºC (inclusive) ou superior
6.6.7. Conexões: Possuir porta para conexão em rede TCP/IP
com conector RJ-45 fêmea 10base-T/100baseTX
6.6.8. Idioma de gerenciamento: Português e/ou Inglês
6.6.9. instaladas pelo fornecedor do equipamento

TOTAL DO LOTE 1  R $ 469.780,00
1ª REGISTRADA: Extreme Security Comércio de Eletroeletrônico Eireli OBJETO: Aquisição de câmeras e equipamentos de monitoramento e

segurança diversos.Endereço: Rua José Francisco Cunha, nº 129, Sala 08, Roçado, São
José/SC, CEP 88105-320 Endereço eletrônico:
extremesecurity@extremesecurity.ocm.br

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (um) ano após a assinatura da Ata (30 de
outubro de 2018).

CNPJ/MF nº 19.780.461/0001-52 FUNDAMENTO LEGAL: art. 15 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e
demais normas contidas na referida Lei com suas alterações
posteriores, na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, na Lei Complementar nº
123 de 14/12/2006, nos Decretos Federais nº 7.892 de 23/01/2013
e nº 8.250 de 23/05/2014, nos Atos da Mesa nº 214 de
05/11/2007, nº 128/2015, nº 131/2016 e nº 101/2017, na
Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 27 de
21/05/2018 e demais disposições legais aplicáveis, todas dispostas
no Edital de Pregão Presencial nº 027 de 07/08/2018.

Florianópolis, 13 de novembro de 2018
Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor-Geral
Felipe Cesar Martins - Diretor de Tecnologia e Informações
Eduardo Luiz de França - Representado

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 164/2018

REFERÊNCIA: 1ª Publicação da Ata Registro de Preço CL nº 018/2018
oriunda do Pregão Presencial CL nº 027/2018.

LOTE 2 MARCA VALOR (R$)
ITEM QTDE. UN. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNITÁRIO SUBTOTAL

7 5 UN CÂMERA IP DIGITAL EXTERNA 360º COMBINADA PANORÂMICA E
PTZ
(Referência: AXIS Q6000-E + AXIS Q6055-E)

HIKVISION 23.200,00 116.000,00

7.1. Da visão Panorâmica
7.1.1. Sensor de imagem: 1/2,8 polegadas CMOS com varredura
progressiva ou superior
7.1.2. Iluminação mínima: 0,3 lux para imagem colorida
7.1.3. Lentes: Ângulo de visão horizontal de 360º e vertical de 80º ou
superior. podendo ser combinado em vários sensores.
7.1.4. Resolução: Resolução mínima 5MP, a 30 frames por segundo,
podendo ser combinado em vários sensores
7.1.5. Da visão PTZ:
7.1.6. Sensor de imagem: 1/2,8 polegadas CMOS com varredura
progressiva ou superior
7.1.7. Iluminação mínima: 0,3 lux para imagem colorida
7.1.8. Lentes: Lente com zoom ótico de pelo menos 32x, com distâncias
focais mínimas de 5.7 ~ 142 mm e zoom digital de 12x. Foco e íris
automáticos
7.1.9.Pan/Tilt: Apresenta, no mínimo, movimento de rotação horizontal
(“pan”) de 360º graus contínuos e vertical (“tilt”) de 220º
7.1.10. Velocidade de varredura: Permite velocidade de varredura em
preset horizontal ('pan”) de 450º por segundo e vertical (“tilt”) de 450º
por segundo com Movimento simultâneo nos eixos
7.1.11.Quantidade de preset: Dispor de, no mínimo, 256 presets
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7.1.12. Resolução: Possui resolução mínima de 1920x1080 pixels a
30 quadros por segundo
7.1.13. Das funcionalidade Básicas
7.1.14. Protocolos: NTP, 802.1X, Onvif
7.1.15. Segurança: senha de proteção e três níveis de usuários, log
de acesso de usuário
7.1.16. Streaming de vídeo: Capacidade de fornecer, no mínimo, 2
streamings com resoluções diferentes simultaneamente para cada
imagem
7.1.17. Controle da banda: Suporta controle de banda
7.1.18. Wide dynamic range: Tecnologia WDR 120 dB
7.1.19. Análise de vídeo: rastreamento automático de movimento na
área monitorada; Detecção de movimento; Função defog
7.1.20. Fonte de energia: Alimentação Power over Ethernet (PoE) IEEE
802.3af ou 802.3at com injetor bivolt automático 100-240 VCA. Não
será aceito fonte de alimentação
7.1.21. Montagem: fornecida com pendente apropriado ao local
definido durante a visita técnica
7.1.22. Classificação de proteção: IP66 ou superior, IK10
7.1.23. Armazenamento: Possui Slot de cartão SDHC/SDXC para
gravação em caso de falha de rede. Acompanha cartão 128GB Classe
10 UHS 1
7.1.24. Cúpula: Cúpula transparente ou fumê.
7.1.25. Caixa de proteção e acessórios: A caixa de proteção e seus
acessórios são do mesmo fabricante da câmera ou homologados pela
mesma garantindo a qualidade da solução
7.1.26. Condições de operação: Possibilita operação no range de
temperatura de -20ºC (inclusive) a 50ºC (inclusive) ou superior
7.1.27. Conexões: Possui porta para conexão em rede TCP/IP com
conector RJ-45 fêmea 10base-T/100baseTX
7.1.28. Idioma de gerenciamento: Português e/ou Inglês
7.1.29. instaladas pelo fornecedor do equipamento

TOTAL DO LOTE 2  R$ 116.000,00
1ª REGISTRADA: Coringa Comércio e Representações de Equipamentos
Eletrônicos de Segurança Ltda.

PORTARIA Nº 1783, de 12 de novembro 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,

Endereço: Av. Salvador Di Bernardi, 700, São José. SC, CEP
88.101-260
Endereço eletrônico: coringanet@coringanet.com.br
CNPJ/MF nº 01.468.282/0001-19

RESOLVE:Florianópolis, 13 de novembro de 2018
RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome

do servidor VALDECI FIGUEIREDO, matrícula nº 8891, para
VALDECI FIGUEREDO.

Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Felipe Cesar Martins- Diretor de Tecnologia e Informações
Márcia Catarina Collares- Representado

–––– * * * –––– Carlos Alberto de Lima Souza
EXTRATO Nº 165/2018 Diretor-Geral

REFERENTE: 6º Termo Aditivo celebrado em 06/11/2018, referente ao
Contrato CL nº 091/2015-00, celebrado em 30/11/2015. –––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1784, de 12 de novembro de 2018CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC). 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,

CONTRATADA: VH INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade renovar o contrato
original por mais 12 meses, mais precisamente para o período entre
1/12/2018 a 30/11/2019. RERENTE Á prestação de serviços
para operação de central de serviços, suporte técnico e
manutenção à microinformática.

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.

VIGÊNCIA: 01/12/2018 à 30/11/2019
VALOR MENSAL: R$ 115.519,20
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993; Cláusula
Quarta, item 4.1 do Contrato Original e item 17.8 do Edital nº 07/2015;
Atos da Mesa nºs.128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização
Administrativa através da Declaração CEO-DF nº 078/2018.
Florianópolis/SC, 13 de Novembro de 2018 ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
DILAIR MENIN, matrícula nº 8465, de PL/GAB-22 para o PL/GAB-59, do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 12 de
Novembro de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)

Carlos Alberto de Lima Souza - Diretor- Geral
Felipe Cesar Martins - Diretor de Tecnologia e Informações
Cristina Santos Selau Mafra - Procuradora

–––– * * * ––––

PORTARIAS Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1782, de 12 de novembro de 2018 PORTARIA Nº 1785, de 12 de novembro de 2018
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

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 a servidora JULIANA SCHAPPO
FERMINO, matrícula nº 6810, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de
Execução Orçamentária, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedi-
mento do respectivo titular, VLADIMIR VALDEMIRO FERREIRA, matrícula
nº 3080, que se encontra em fruição de férias por 15 (quinze) dias, a contar
de 5 de novembro de 2018 (DF - Coordenadoria de Execução Orçamentária).

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.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ELMAR WAHLBRINK, matrícula nº 7420, de PL/GAB-72 para o
PL/GAB-70, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 12 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de cargo em comissão, o
servidor não perceberá adicional de exercício.
Carlos Alberto de Lima Souza Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosDiretor-Geral
–––– * * * –––––––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1786, de 12 de novembro de 2018 Matrícula Nome do Servidor Cidade
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,

7585 LUCAS SULZBACHER LACERDA TIJUCAS
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1790, de 13 de novembro de 2018

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

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

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
MARCOS CESAR PINAR, matrícula nº 6192, de PL/GAB-70 para o
PL/GAB-64, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 12 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)
Carlos Antonio Blosfeld

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 12 de novembro de 2018.

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

Gab Dep Natalino LazarePORTARIA Nº 1787, de 12 de novembro de 2018
Matrícula Nome do Servidor CidadeO 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,

7958 ROVANO PASQUAL PETRY FLORIANÓPOLIS
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1791, de 13 de novembro de 2018RESOLVE: 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.

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 MARIANA SOUZA BAILO, matrícula nº 8857, de PL/GAB-68
para o PL/GAB-64, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 12 de Novembro de 2018 (Gab Dep Dirceu Dresch)

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

EXONERAR a servidora AMANDA SHIMOGUIRI,
matrícula nº 8751, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-50, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Novembro de 2018 (Gab Dep Antônio Aguiar).

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

Diretor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 1788, de 12 de novembro 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 1792, de 13 de novembro 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: 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.NOMEAR KAROLINA ZANGHELINI para exercer o cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-01, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Carlos
Chiodini - Jaraguá do Sul).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ALVAI MANOEL PEREIRA, matrícula nº 2600, de PL/GAB-80 para o
PL/GAB-85, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 13 de Novembro de 2018 (Gab Dep Antônio Aguiar)Carlos Antonio Blosfeld

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

PORTARIA Nº 1789, de 13 de novembro de 2018 –––– * * * ––––
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

PORTARIA Nº 1793, de 13 de novembro 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 base no Art. 1º parágrafo único do Ato

da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de
outubro de 2011.

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

EXONERAR o servidor LUCIANO ROBERTO VIEIRA,
matrícula nº 8876, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de Novembro de 2018 (Gab Dep Mario Marcondes).PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce

Atividade Parlamentar Externa, a contar de 5 de novembro de 2018. Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosGab Dep Valduga

–––– * * * ––––
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