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P L E N Á R I O

ATA DA 013ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 9h, achavam-se presentes os seguintes srs.
deputados: Ada Faraco De Luca - Altair Silva -
Ana Campagnolo - Bruno Souza - Coronel
Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da
Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling - Ismael
dos Santos - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé
Lopes - João Amin - José Milton Scheffer - Julio
Garcia - Kennedy Nunes - Laércio Schuster -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Marcos Vieira - Marlene Fengler - Maurício
Eskudlark - Mauro de Nadal - Moacir Sopelsa -
Nazareno Martins - Neodi Saretta - Nilso Berlanda -
Padre Pedro Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba -
Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Sargento Lima -
Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Alerta a população, pois a Dengue
precisa de todo um acompanhamento para sua
prevenção. Faz-se necessário grandes cuidados
com a água parada em vasos, nas próprias
piscinas que ficam abertas e não é colocado o
cloro regularmente, pneus jogados, garrafas
pets que devem ser colocadas com o gargalo
virado para baixo, sendo que tudo isso vira um
foco propício para o mosquito da Dengue.

catarinenses, dizendo que dos 50 no estado,
44 têm problemas, a estrutura de todos estão
abandonadas e sucateadas, sem segurança
nenhuma. Solicita mais investimentos para
esta área. Destaca que só existe uma forma de
vencer a criminalidade, que seria a prevenção,
escola integral para as crianças e jovens, áreas
de esportes e trabalhos de socialização.

Deputado Nilso Berlanda (Aparteante) -
Registra que conhece o sistema prisional do
estado, e cita o de São Critóvão do Sul que
está pronto há mais de ano para ser
inaugurado, o que está faltando é efetivo de
policiais, e que o mesmo será de alta qualidade,
com emprego para detentos e ressocialização.

Considera que esta Casa, que tem um
amplo poder de comunicação no estado, possa
fazer, juntamente com os deputados, uma
divulgação mais forte para que a população
saiba do risco que corre com a Dengue.

Menciona que é especialmente a região
do grande oeste que deve ter mais atenção com
o mosquito da Dengue, pois é grande o número de
municípios atingidos. [Taquígrafa: Eliana]

PRESIDÊNCIA - Deputado Mauro de Nadal
Deputada Ada de Luca (Aparteante) -

Concorda com o deputado Fabiano da Luz, que
os presídios estão lotados, mas que Santa
Catarina ainda serve de modelo para outros es-
tados do Brasil. Salienta que acredita na
recuperação do detento, e que muitos se
transformam em bandidos devido à base
familiar que não tem estrutura nenhuma.
[Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Abre os trabalhos da sessão ordinária.
Solicita a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

DEPUTADO FABIANO DA LUZ (Orador) -
Tece comentários sobre a área da Segurança
Pública, principalmente sobre a realidade de
Santa Catarina. Diz que na sua visão a polícia
precisa estar armada, mas não o cidadão, não
concorda com a liberação de porte de arma
para a população. Cita que quando prefeito de
Pinhalzinho, e para manter uma segurança de
qualidade em seu município, teve que comprar
viaturas e ajudar a manutenção com gasolina.
Acrescenta que a Polícia Militar, a Civil e os
Bombeiros precisam ser valorizados, ter salário
digno. Questiona a qualidade dos presídios

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) - Fala
sobre a doença da Dengue que atinge principal-
mente o grande oeste, com um número de nove
casos dentro do próprio estado, e num total de
17 confirmados no Brasil.

DEPUTADA PAULINHA (Oradora) -
Refere-se ao Dia da Mulher, e neste sentido,
menciona que fez uma indicação a ser enviada
ao governador solicitando que, por meio do
secretário de Segurança, possa viabilizar a
presença de mais agentes femininas da Polícia
Civil nos atendimentos às vítimas de violência

Ressalta que, somente no período de
30 dezembro até 23 fevereiro, foram identificados
5.947 focos do mosquito aedes aegypti,
transmissor da doença, em 142 municípios.
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provocada pelo homem, porque no momento da
formalização de denúncia, amparada pela Lei
Maria da Penha, faz muita diferença este
primeiro acolhimento ser feito por uma mulher.
Esclarece que muitos policiais também têm se
mostrado competentes neste tipo de atendimento.

possa tomar medidas necessárias na recuperação
da estrada, conforme indicação já apresentada.

Parabeniza sua mãe e todas as mulheres pelo
Dia Internacional da Mulher.

Finaliza, desejando um feliz Dia das
Mulheres, e convida todos para o lançamento
de seu livro Feminismo: perversão e subversão,
no dia 8 de março, às 17h30, no Plenarinho da
Assembleia Legislativa. [Taquígrafa: Elzamar]

Reforça aos colegas deputados para
participarem do 4º Fórum Liberdade e Demo-
cracia, realizado pelo Instituto de Formação de
Líderes, que é o maior debate político econômico
de Santa Catarina, na Associação Catarinense de
Medicina, dia 14 de março, a partir das 12h.

Também traz uma preocupação quanto
às cidades litorâneas, notadamente aquelas
que têm Carnaval de rua, no sentido do tratamento
dado pela polícia nos momentos de dispersão das
festas, que tem deixado muito a desejar. Frisa que,
nestes momentos, os policiais não podem tratar
os participantes das festas, muitos são turistas,
com a mesma truculência havida por ocasião de
outros tipos de manifestação.

DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO (Orador) - Reporta-se à fala da
deputada que o antecedeu, afirmando que os
problemas elencados, em breve, terão uma
solução pelos órgãos competentes.

Faz referência a PEC que apresentou e
que já está colhendo assinaturas, que irá
restabelecer o Poder Legislativo, e tem o
objetivo de conter o efeito cascata do aumento dos
salários dos ministros do STF, do Superior Tribunal
Federal, sendo que o aumento atinge outros
funcionários de alto escalão de todos os estados.

Tece comentários a respeito da data
que comemora o Dia Internacional da Mulher,
alcançada a partir de muitas lutas e
reivindicações de operárias, em diferentes
partes do mundo que, no século passado,
criaram a consciência dos direitos iguais para
as mulheres no mercado de trabalho. Salienta
que ainda há muito que se fazer, pois as
pesquisas mostram a desigualdade salarial
mesmo quando ocupam postos de comando
antes destinados aos homens, e mesmo
estudando muito mais. Parabeniza e enaltece o
papel da mulher na sociedade atual,
ressaltando o desempenho das mães que se
dedicam à família e ao trabalho profissional ao
mesmo tempo, pois muitas vezes são as
provedoras do lar. [Taquígrafa: Sílvia]

Enaltece o trabalho do Polícia Militar
catarinense, mas entende que é necessário um
comportamento diferenciado na abordagem do
turista na dispersão de um evento festivo, e
cita o caso da Oktoberfest, em Blumenau e
outras, onde muitas vezes ocorre abuso de
autoridade, conforme denúncias que tem
recebido. Cita o caso do uso de spray de pimenta,
que se usado de forma indiscriminada afeta
pessoas inocentes, o que não deveria acontecer.

Comunica que protocolará indicação que
será enviada ao governador Moisés, solicitando
a extinção do ponto facultativo para o servidor
público estadual, um feriado inventado e que
prejudica as outras categorias e a população
que não tem este direito. Registra que o
comércio reclama muito dos pontos
facultativos. Acha positiva a ideia do deputado
Coronel Mocellin de os feriados passarem
todos para sexta-feira.

Neste sentido, esclarece que fez uma
proposição parlamentar a ser encaminhada a
esta Casa, a qual pede apoio dos
Parlamentares, e que trata da capacitação dos
profissionais que fazem este tipo de
abordagem aos nossos turistas e demais
pessoas, porque isso é imprescindível se o estado
deseja se tornar um destino turístico respeitado.

Deputado Coronel Mocellin (Aparteante)
- Menciona que quando estava no comando do
Corpo de Bombeiros, todos tinham que
trabalhar uma hora a mais para compensar o
dia que seria facultativo. Cita que na Nova
Zelândia tem apenas um feriado, os outros
todos postergam para sexta-feira sempre, seria
alternativa viável para aqueles que querem
viajar. Sugere a proposta ao governador, que
pode inclusive gerar economia para o estado.
[Taquígrafa: Ana Maria]

**********
Partidos Políticos

Partido: PR
DEPUTADO NILSO BERLANDA (Orador) -

Relata que ontem foi um dia de vitória, onde o
setor produtivo catarinense, definitivamente, foi
ouvido pelo secretário e pelo governador, e
acima de tudo pela população, no sentido de
prorrogar o prazo para que seja discutida a
isenção de impostos com a categoria.

Por fim, relata que na instalação da
comissão de Pesca houve o pedido, um
manifesto, para que o INSS promovesse uma
portaria, regulando, permitindo que para
pagamento do Seguro Defeso se pudesse
continuar fazendo uso do Protocolo de Pesca.
Agradece o pronto atendimento à comissão de
Pesca, que imediatamente promoveu o
encaminhamento à Ministra, que rapidamente
atendeu ao pleito. Reconhece a necessidade de
estruturar melhor o setor pesqueiro, retomando
ao estado decisões que hoje estão com o
governo federal, porque o mesmo tem perdido
milhões e milhões de reais por falta de
regulação, pleito para o qual conta com o apoio
dos demais parlamentares.

Partido: PSD
DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -

Registra a passagem do Dia Internacional da
Mulher, cumprimentando especialmente sua
mãe, a esposa Sigiane e a filha Sigian.

Menciona os produtores de alho que
sofrem tanto, pois tinham um benefício de 17%
que passou para 12% e deverá ser mantido
esse índice. Apresenta um vídeo enviado pelos
produtores de alho, do município de Frei
Rogério, ao lado de Curitibanos.

Faz ainda registro de que, no dia 09,
Joinville faz aniversário, e os três deputados
representantes da maior cidade de Santa Catarina
desejam reforçar o apoio às suas demandas.

Comenta sobre a Semiótica, uma
matéria que estudou na faculdade de
Jornalismo e que faz a análise de discursos, a
construção de narrativas, importante por
possibilitar a leitura de uma matéria dentro
desta análise.

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
Ressalta que o produtor do alho,

quando na venda de sua produção, não
consegue pagar os gastos que teve com o seu
cultivo, tendo em vista o produto que entra
clandestinamente vindo da Argentina. Faz um
apelo para que ajudem a região de Frei Rogério,
que possui o IDH mais baixo de Santa Catarina.

Enaltece a Mesa Diretora e o Colégio
de Líderes que já protocolou o projeto de lei
que altera a LDO e suspende, até 31 de julho
de 2019, os efeitos dos decretos que põem em
risco a seguridade fiscal, considerando-a uma
medida assertiva. [Taquígrafa: Sara]

Assim, recorre a imagens na tela para
ilustrar a sua fala, bem como projeta a
chamada da matéria, publicada no jornal A
Notícia, de 27 de fevereiro, e indaga quanto
vale uma manchete de capa de jornal,
referindo-se à chamada estampada ao lado da
foto do governador Moisés que diz: “Teremos
dificuldades de pagar salários”.

Acrescenta que aquele que produz tem
que participar definitivamente das decisões
sobre questões de isenção de impostos.
Felicita esta Casa que, na reunião de líderes,
conseguiu mais alguns meses para que fosse
estudado, com bastante coerência, o incentivo
do imposto. Os benefícios fiscais estão
mantidos até 31 de julho, o projeto deverá ser
votado nesta Casa.

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
(Oradora) - Reporta-se ao pronunciamento do
deputado Kennedy Nunes, em data anterior,
falando sobre o ativismo anticristão, assunto
presente na esfera atual do país, abordado no
samba-enredo da Escola de Samba Gaviões da
Fiel, de São Paulo, ilustrando a cena de Jesus
Cristo em combate com o diabo. Ainda sobre o
assunto, apresenta fotos que tirou quando
estudante da Udesc, banalizando a fé cristã. E
lamenta a proliferação de tais sentimentos
distorcidos na mídia e nas universidades,
esquecendo que a história do Brasil está
alicerçada no Catolicismo, desde seu primeiro
nome Terra de Vera Cruz, também na fé dos
evangélicos, ignorando todo o processo
histórico brasileiro, e clama respeito à história
do país e de inúmeras cidades de Santa Catarina.

Percebe que, nos últimos meses, o
governador tem falado que vai atrasar a folha
de pagamento, que não pagou a primeira e a
segunda parcela do 13º, que não teria previsão
para depositar a 3º parcela, e isso está
causando um grande problema no estado,
porque se passou a viver com a incerteza do
servidor público e estabelecendo o caos na
economia do estado.

Solicita para que sejam chamadas as
entidades, não somente os empresários: a
Fiesc, a Facisc, a Fecomércio e FCDL para
participarem das decisões.

Deputada Ada de Luca (Aparteante)
- Faz um pedido para que os produtores
coloquem um selo no alho produzido aqui,
pois não é possível identificar aquele que é
da China.

Frisa que a ideia dessa teoria, que o
governador está pregando, é implantar medo e
insegurança, visando implantar o caos, e
futuramente reverter o processo e aparecer
como herói por ter solucionado uma situação
que na realidade não existia.

Deputado Moacir Sopelsa (Aparteante) -
Explica que os produtores não querem
protecionismo, mas que sejam exercidos seus
direitos. Menciona que isso acontece com o
alho, com a cebola, com a maçã. E já
aconteceu do estado importar carne suína,
mesmo sendo o maior produtor do país.
[Taquígrafa: Eliana]

No momento seguinte, informa que
visitou a cidade de Guaramirim, no dia primeiro
de março, a convite do prefeito Luiz Antonio
Chiodini e sugestão do deputado federal Fabio
Schiochet, oportunidade em que transitou na
rodovia SC-108, ratificando suas péssimas
condições, conforme vídeo. E acrescenta que
solicitará ao governador Carlos Moisés para que

Entende que essa atitude traz um
problema sério para a sociedade, que depende
do serviço público. E alerta que a notícia de não
pagar salários é uma falácia, coisa de
marqueteiro que deseja trazer um super-herói,
no mês de dezembro, quando o problema
anunciado não terá acontecido.

Partido: PSB
DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) -

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Alerta que esse marketing, essa falácia,
essa pregação do caos está fazendo com que o
cidadão catarinense perca a qualidade do
serviço que lhe é prestado, porque o servidor
está em pânico. O mesmo acontece no caso
dos incentivos fiscais, pois empresas já estão
sendo chamadas por outros estados para lá se
estabelecerem, porque aqui se instalou
também a insegurança jurídica.

Ordem do Dia Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0134/2019,
de autoria do deputado Ismael dos Santos;
0135/2019, 0136/2019, 0137/2019 e
0138/2019, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; e 0139/2019, de autoria do
deputado Sargento Lima.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Dá inicio à pauta da Ordem do Dia.

Pedido de Informação n.
0095/2019, de autoria do deputado Nilso
Berlanda, solicitando ao secretário da
Infraestrutura informações sobre os motivos
do aeroporto de Correia Pinto não estar em
funcionamento.

A Presidência comunica ainda que serão
enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0188/2019, 0189/2019,
0190/2019, 0191/2019, 0192/2019 e
0193/2019, de autoria do deputado Ismael
dos Santos; 0194/2019, de autoria do
deputado Fernando Krelling; 0195/2019,
0196/2019, 0197/2019, 0198/2019 e
0200/2019, de autoria do deputado Milton
Hobus; 0199/2019, de autoria da deputada
Ana Campagnolo; 0201/2019, de autoria da
deputada Paulinha; 0202/2019, 0203/2019,
0204/2019, 0205/2019 e 0206/2019, de
autoria do deputado Neodi Saretta; e 0207/2019,
de autoria do deputado Fabiano da Luz.

Finalizando, pede respeito aos
servidores públicos, alerta o governo de que as
suas ações se refletem no emprego. E que
essa pregação do caos vai trazer um grande
prejuízo para o estado, citando que é
incoerente dizer que não tem dinheiro paga
pagar salários quando houve o aumento da
receita. [Taquígrafa: Sara]

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0076/2019, de autoria do

deputado Altair Silva, cumprimentando a
ministra da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento pela decisão de aumentar para R$ 1
bilhão a verba destinada ao Prêmio do Seguro
Rural, no Plano Safra 2019/2020.

Partido: MDB
DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) - Faz

alusão ao Dia Internacional da Mulher,
comemorado no dia 8 de março, enfatizando o
despertar urgente e especial à valorização da
mulher, seu espaço numa sociedade plural e
democrática. Nessa linha de raciocínio, cita a
festa grandiosa e popular que é o Carnaval no
Brasil, onde a mulher se utiliza, naquele
momento descontraído, do seu espaço,
possibilitando-a resgatar o seu
empoderamento, transpondo suas escolhas
nas parcerias, na companhia em qualquer
momento de sua vida cotidiana, liberdade de
expressão perante os homens, especificamente
nos quesitos respeito e autonomia. Reitera que
a ideia é a busca por uma nova forma de
relacionamento, respeitando os padrões de
civilidade, mesmo no grande festejo
carnavalesco, momento em que a desordem se
sobrepõe à lógica do cotidiano, seja na crítica,
na sátira, no deboche, na alegria e na irreverência.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Finda a pauta da Ordem do Dia.

[Taquígrafa: Sílvia]Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. **********

Aprovada. Explicação Pessoal
Moção n. 0077/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
presidente do Clube de Xadrez de Blumenau
pela passagem dos 102 anos de fundação.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Solicita para que a Casa corrija os
erros, no Portal da Transparência, pois
aparecem, em seu gabinete, gastos que
excedem o limite que a Assembleia permite.Em discussão.

(Pausa) Ressalta que uma cidade como
Florianópolis, um local turístico, não pode ser
contra o ponto facultativo, tem que utilizá-lo
como uma de suas maiores fonte de renda.
Abrir o comércio, trocar com os empregados o
ponto facultativo por outra data, saber
aproveitar e trazer o turismo nesses dias.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0078/2019, de autoria

do deputado Neodi Saretta, parabenizando a
diretoria da Associação de Pais e Amigos da
Criança e do Adolescente - APACA, do
município de Concórdia, pela conquista do
Título de Campeão na categoria Sub 09 anos
e do vice-campeonato nas categorias Sub 11
e Sub 13 anos da Copa Nescher de Futsal,
em Francisco Beltrão - PR.

Acrescenta que, além de reforçar a
liberdade de escolha, paralelamente há os
tempos de tragédia no cotidiano feminino,
envolvendo agressões a mulheres. Até mesmo
quem atuou na área da segurança pública como
Secretária Estadual de Justiça e Cidadania, e
agora no Legislativo, agirá com celeridade o
processo de mudança, mesmo que a partir de
2015 o feminicídio fora tipificado no Código
Penal; e também a Lei Maria da Penha. Ainda
assim, se vive numa sociedade patriarcal,
machista e conservadora.

Questiona a cobrança de que o
funcionário público terá que trabalhar se
acontecer dos empregados do comércio
trabalharem no ponto facultativo. O funcionário
público já responde as suas obrigações em seu
período de trabalho.

Relata que apresentará uma sugestão,
através da Secretaria de Segurança Pública, de
as polícias adotarem uma escola para auxiliar
na disciplina e melhorar a qualidade de ensino.

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

permaneçam como se encontram.
Contesta o deputado Kennedy Nunes

que está atacando o governador Moisés,
quando este diz que irá atrasar salários e, no
entanto, o ex-governador Raimundo Colombo já
havia anunciado isso. Enfatiza que o gover-
nador tem o dever de dizer que existe esse
risco, pois todos terão que ter consciência e
ajudar a melhorar a situação. Não é colocar pânico,
é debater com a sociedade, fazer um alerta.

Finaliza, afirmando que as mulheres
podem mudar os costumes, aliando-se aos
homens que querem transformar a maneira de
ver o mundo e o relacionamento com as
mulheres. [Taquígrafa: Elzamar]

Aprovada.
Moção n. 0079/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
presidente do Lions Clube de Piratuba pela
passagem dos 55 anos de fundação.

Partido: MDB Em discussão.
DEPUTADO FERNANDO KRELLING

(Orador) - Tece comentários sobre sua cidade
natal, Joinville, que completará, no dia 9 de
março, 168 anos de emancipação político-
administrativa. Destaca peculiaridades do
referido município por considerar ordeiro, polo
industrial e tecnológico, o que orgulha todos os
joinvilenses, os de nascimento e os que o
adotaram, mesmo apresentando alguns
problemas que são superados pela dedicação
da comunidade em geral. Enaltece a passagem
de aniversário ao citar trecho do Hino de
Joinville: “Com sangue, suor e com lágrimas”.
[Taquígrafa: Sílvia]

(Pausa)
Em votação. Deputado Coronel Mocellin (Aparteante)

- Menciona que fez parte do colegiado, nos três
últimos anos do governo Colombo, e que foram
17 estados que atrasaram salários, muitas
vezes pegos de surpresa, sendo melhor
prevenir antes. [Taquígrafa: Eliana]

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

Aprovada.
Moção n. 0080/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
presidente do Concórdia Atlético Clube pela
passagem dos quatorze anos de fundação.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, especial, para segunda-feira, às 19h, em
homenagem à Campanha da Fraternidade, cujo
tema é: Fraternidade e Políticas Públicas.
[Taquígrafa: Eliana][Revisão: Taquígrafa Eliana].

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

permaneçam como se encontram.

********** Aprovada.
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
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,ATO DA MESA Nº 228, de 15 de março de 2019

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,

Art. 1º DESIGNAR a servidora MARIA APARECIDA
ORSI, matrícula nº 2084, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Assessoria técnica-administrativa -
Controle de Atividades, código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 1º de março de 2019 (DL -
Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões).

RESOLVE:
DISPENSAR o servidor JOSE FILOMENO NETO,

matrícula nº 1166, da função de Chefia de Seção - Fiscalização da
Gestão de Benefícios, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, a contar de 13 de março de 2019 (DRH -
Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios).

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.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 229, de 15 de março de 2019 ATO DA MESA Nº 231, de 15 de março de 2019
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,

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

DISPENSAR a servidora SARA LONI LEEPKALN
MEDEIROS, matrícula nº 2133, da função de Chefia de Seção - Apoio
Operacional, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 13 de março de 2019 (DL - Coordenadoria de
Taquigrafia do Plenário).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário NOMEAR SARA LONI LEEPKALN MEDEIROS, matrícula

nº 2133, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coorde-
nador de Taquigrafia do Plenário, código PL/DAS-6, do Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 13 de março de
2019 (DL - Coordenadoria de Taquigrafia do Plenário).

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 230, de 15 de março de 2019
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,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da
Resolução nº 002, de 11 de janeiro de
2006 e alterações, com redação dada pela

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

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

PORTARIAS
Gab Dep Marlene Fengler

Matrícula Nome do Servidor Cidade

4015 CLETO ROBERTO CARDIAS Chapecó
PORTARIA Nº 1086, de 15 de março de 2019 Carlos Antonio Blosfeld
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,

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

PORTARIA Nº 1088, de 15 de março de 2019
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:
LOTAR o servidor SERGIO MACHADO FAUST, matrícula

nº 1015, na DL - CC - Gerência de Controle e Registro das Proposições,
a contar de 15 de março de 2019. 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, de 22 de janeiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1087, de 15 de março de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
MARIA ISABEL DEBATIN, matrícula nº 8396, de PL/GAB-54 para o
PL/GAB-48 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 14 de março de 2019 (Gab Dep Dr. Vicente).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosRESOLVE: 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.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1089, 15 de março de 2019
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

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 18 de março de 2019.
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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, de 22 de janeiro de 2015,

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 15 de março de 2019.
Liderança do MDB

Matrícula Nome do Servidor

7075 SOLEDAD PAMELA YACONI URRUTIA DE SOUSA
NOMEAR ARTHUR BORGES PEREIRA, para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-67 Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Ivan Naatz - Itajaí).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1094, de 15 de março de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1090, de 15 de março de 2019
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: 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, de 22 de janeiro de 2015,

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, de 22 de janeiro de 2015,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
ANDRE HESPANHOL DA SILVA, matrícula nº 6664, de PL/GAB-83 para
o PL/GAB-93 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de março de 2019 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

NOMEAR THIAGO MARTINS BECHKERT, matrícula nº
6721, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-72, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Liderança do PSL).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Carlos Antonio Blosfeld PORTARIA Nº 1095, de 15 de março de 2019
Diretor de Recursos Humanos 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 1091, de 15 de março de 2019
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: 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, de 22 de janeiro de 2015,

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, de 22 de janeiro de 2015,

NOMEAR GLAUCUS FOLSTER, matrícula 9659, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-69 Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal
da Assembleia Legislativa, a contar de 14 de março de 2019 (Gab Dep
Fernando Krelling - Joinville).

NOMEAR AIRTON ALTAIR LINO, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-1
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep VoInei Weber - Xanxerê). Carlos Antonio BlosfeldCarlos Antonio Blosfeld

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

PORTARIA Nº 1096, de 15 de março de 2019PORTARIA Nº 1092, de 15 de março de 2019
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

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: 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, de 22 de janeiro de 2015,

LOTAR na MD - Gabinete da Presidência, FERNANDO
CESAR GRANEMANN DRIESSEN, matrícula nº 9092, servidor da
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina,
colocado à disposição na Assembleia Legislativa, sob a égide do Termo
de Convênio nº 1546/2015, a contar de 11 de março de 2019.
Carlos Antonio Blosfeld

NOMEAR GENTIL DORY DA LUZ, matrícula nº 2350,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-72, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Liderança do MDB).

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

PORTARIA Nº 1093, de 15 de março de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1097, de 15 de março de 2019

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.

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
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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, de 22 de janeiro de 2015,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
LEANDRO DE OLIVEIRA matrícula nº 9447, de PL/GAB-91 para o
PL/GAB-77 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de março de 2019 (Gab Dep Laercio Schuster).
Carlos Antonio Blosfeld

NOMEAR GISELE MARILENE DE SOUZA DE AVILA,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-47, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Liderança do PRB).

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

PORTARIA Nº 1102, de 15 março de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1098, de 15 de março de 2019
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: 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, de 22 de
janeiro de 2015,

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

NOMEAR GABRIEL SELL RIBEIRO, matrícula nº 6787,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-81, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Liderança do PSD).

EXONERAR a servidora VICTORIA CONDE BICCA,
matrícula nº 9658, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAM-81, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de março de 2019 (MD - Gabinete da Presidência). Carlos Antonio Blosfeld
Carlos Antonio Blosfeld Diretor de Recursos Humanos
Diretor de Recursos Humanos –––– * * * ––––

–––– * * * –––– PORTARIA Nº 1103, de 15 de março de 2019
PORTARIA Nº 1099, de 15 de março de 2019 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

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: 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, de 22 de
janeiro de 2015,

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, de 22 de
janeiro de 2015,

NOMEAR VICTORIA CONDE BICCA, matrícula nº 9658,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-81, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 15 de março
de 2019 (Liderança do PSD).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
PIETRO FRANCESCO LEONARDI, matrícula nº 9309, de PL/GAB-54
para o PL/GAB-74 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 15 de março de 2019 (Gab Dep Laercio Schuster).

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

–––– * * * –––––––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1104, de 15 de março de 2019PORTARIA Nº 1100, de 15 de março de 2019
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

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: 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, de 22 de
janeiro de 2015,

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, de 22 de
janeiro de 2015,

NOMEAR MARCELO DE SOUZA BRICK, matrícula nº
8554, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAM-81, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (MD - Gabinete da Presidência - Gaspar).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
FLAVIA ELISE CIPRIANI matrícula nº 9577, de PL/GAB-68 para o
PL/GAB-77 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de março de 2019 (Gab Dep Laercio Schuster).

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

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1101, de 15 de março de 2019 PORTARIA Nº 1105, de 15 de março de 2019
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

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: 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, de 22 de
janeiro de 2015,

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, de 22 de
janeiro de 2015,
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NOMEAR RAQUEL DE SOUZA PHILIPPI, matrícula nº
5407, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-72, Atividade Parlamentar Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de 14
de março de 2019 (Liderança do MDB).

o aumento da produtividade e competitividade no setor. Santa Catarina
é o maior produtor de mel por quilômetro quadrado do país e o maior
exportador do produto, considerado um dos melhores do mundo.

Sala das Sessões,
Deputado Altair Silva
Deputado Sargento LimaCarlos Antonio Blosfeld
Deputado Milton HobusDiretor de Recursos Humanos
Deputada Paulinha–––– * * * ––––
Deputado Fernando Krelling

PORTARIA Nº 1106, de 15 de março de 2019 Deputado Fabiano da Luz
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

Deputado Romildo Titon
Deputado Dr. Vicente Caropreso
Deputado João Amin
Deputado Nazareno Martins
Deputado Jessé Lopes
Deputado Ricardo Alba
Deputado Pe. Pedro BaldisseraRESOLVE: 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, de 22 de

janeiro de 2015,

Deputado Neodi Saretta
Deputado Marcos Vieira
Deputado Ivan Naatz
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Isamel dos Santos
Deputado Nilso BerlandaNOMEAR SYNARA DACOREGGIO MULLER, matrícula nº

9433, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-72, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 14 de março
de 2019 (Liderança do MDB).

Deputado Kennedy Nunes
Lido no Expediente
Sessão de 13/03/19

TERMO DE ADESÃO
Os(As) Parlamentares que este subscrevem, com amparo no

art. 40 do Regimento Interno, manifestam sua adesão à Frente
Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura Catarinense, com a
finalidade de acompanhar as políticas públicas, os programas e
projetos da atividade apicultora e meliponicultora, bem como estimular
o aumento da produtividade e competitividade no setor.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

REQUERIMENTOS
Sala das Sessões,
Deputado Altair SilvaREQUERIMENTO RQC/0042.8/2019
Deputada Ada de LucaEXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Deputado Bruno Souza
Deputado Dr. Vicente CaropresoREQUERIMENTO
Deputado Fabiano da LuzOs Deputados que este subscrevem, com amparo no art. 40,

do Regimento Interno, REQUEREM a constituição da Frente Parlamentar
em Defesa da Cadeia Produtiva da Reciclagem, com o objetivo de
promover avanços na área; implementar mecanismos de cooperação
entre União, Estados e Municípios para o desenvolvimento de ações
em defesa da cadeia produtiva da reciclagem; atuar em defesa do setor
plástico (descartáveis); propor e analisar projetos de lei que disciplinem
os assuntos referentes ao setor; realizar encontros, simpósios,
seminários, congressos, debates e outros eventos sobre o tema, além
de proporcionar a interlocução entre Parlamento e entidades da
sociedade civil sobre assuntos pertinentes; melhorar as condições de
trabalho, assim como oportunizar a inclusão social e econômica dos
trabalhadores da coleta seletiva; e expandir a coleta seletiva,
reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, com enfoque na
educação ambiental.

Deputado Fernando Krelling
Deputado Ismael dos Santos
Deputado Ivan Naatz
Deputado Jesse Lopes
Deputado João Amin
Deputado Kennedy Nunes
Deputado Mauro de Nadal
Deputado Milton Hobus
Deputado Nazareno Martins
Deputado Neodi Saretta
Deputado Nilso Berlanda
Deputado Pe. Pedro Baldissera
Deputada Paulinha
Deputado Ricardo Alba
Deputado Romildo TitonSala das Sessões,
Deputado Sargento LimaDeputado VoInei Weber

–––– * * * ––––Deputado João Amin
REQUERIMENTO Nº RQC/0044.0/2019Deputado Fernando Vampiro

Ofício 0047/2019 Florianópolis, 26 de fevereiro de 2019.Deputado Altair Silva
Ilustríssimo SenhorDeputado Fabiano da Luz
Presidente da Mesa Diretora daDeputado Fernando Krelling
Assembleia Legislativa de Santa CatarinaDeputada Ana Campagnolo

Vimos por meio do presente oficio apresentar Requerimento
para, depois de ouvido o Plenário desta casa, proceder à criação da
Frente Parlamentar em Defesa das Regiões dos Municípios do Alto Vale
do Rio Itajaí - AMAVI, Médio Vale do Rio Itajaí - AMMVI, e Foz do Rio
Itajaí - AMFRI.

Deputado Bruno Souza
Deputado Felipe Estevão
Deputada Ada de Luca
Deputado Pe. Pedro Baltissera
Deputado Nilso Berlanda

Atenciosamente,Deputado Mauro de Nadal
Deputado Ricardo AlbaDeputado Mauricio Eskudlark
Deputado Ismael dos SantosLido no Expediente
Deputado Vicente CaropresoSessão de 12/03/19
Deputado Ivan Naatz–––– * * * ––––
Deputada PaulinhaREQUERIMENTO RQC/0043.9/2019
Deputada Ana CampagnoloEXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Deputado Laércio Schuster
Deputado Coronel Mocellin

REQUERIMENTO Deputado Nilso Berlanda
Os(As) Deputados(as) que este subscrevem, com amparo no

art. 40 do Regimento Interno, REQUEREM a constituição da Frente
Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura Catarinense, com a
finalidade de acompanhar as políticas públicas, os programas e
projetos da atividade apicultora e meliponicultora, bem como estimular

Deputado Mauricio Eskudlark
Deputado Jerry Comper

Lido no Expediente
Sessão de 12/03/18

–––– * * * ––––
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