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P L E N Á R I O

ATA DA 014ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, 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 - Fernando Krelling - Ismael dos Santos -
Ivan Naatz - 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 - Milton Hobus -
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.

Diário Catarinense, “embriaguez ao volante”,
que cresceu 39% nas rodovias federais de
Santa Catarina. Como presidente da comissão
de Prevenção e Combate às Drogas da Casa,
expressa sua preocupação, citando que a
estimativa é de janeiro até o último dia dez de
março, onde 983 casos de motoristas
embriagados foram autuados no estado.
Considera o índice excessivo e lembra que a
cada 30 minutos, diz a Organização Mundial da
Saúde, alguém morre por causa de um
condutor alcoolizado. Sendo urgente e neces-
sário avançar na fiscalização e, sobretudo, na
prevenção ao uso de álcool precoce pelos
jovens catarinenses.

DEPUTADO JOÃO AMIN (Orador) -
Demonstra perplexidade em relação à atitude
da NSC que o procurou para questionar o fato
de ter recebido R$ 75 mil da empresa Prosul
em 2014. Neste sentido, exibe no telão imagem
de documento com as citadas contas, dados que
são públicos, portanto disponíveis a todos.

Enaltece a liberdade de imprensa por
considerá-la um pilar da democracia, também
reconhece a importância do contraditório, quando
os diversos pontos de vista são apresentados.
Entretanto, refuta a atitude de jornalistas que não
avaliaram o fato como ele realmente aconteceu,
que a doação está de acordo com a legislação
vigente à época e com a devida prestação de
contas, dados estes que são públicos. Ainda mais,
não entende por qual motivo sua participação na
CPI da ponte estaria sendo criticada, havendo até
a comparação com a situação de deputados de
Minas Gerais, que por terem recebido verba da
Vale, tentaram abafar uma CPI.

Registra que em data anterior visitou a
cidade de Agrolândia, que foi atingida por fortes
chuvas, 258 casas foram atingidas, além de
empresas e escolas estaduais. Procede
apresentação de vídeo para ilustrar sua fala.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Julio Garcia
Mauro de Nadal

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita
a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
srs. deputados.

Encerra, acrescentando que infelizmente
ocorreu um óbito devido à enxurrada, e muito
prejuízo às empresas, principalmente nos
frigoríficos de aves.

Lembra a todos que no ano de 2018
participou de uma campanha política onde duas
outras pessoas da sua família também foram
candidatos, e que tal fato já foi suficiente para
que todos os seus atos se tornassem públicos,
muito mais do que costumeiramente acontece,
porém deixa claro que, em todas as

********* Deputado Jerry Comper (Aparteante) -
Agradece ao deputado o apoio ao município, se
colocando à disposição para ajudar a cidade.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Breves Comunicações
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS

(Orador) - Faz referência à manchete do Jornal
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oportunidades que foi candidato, sempre
pautou a sua conduta pela dignidade como
pessoa, a observância das normas vigentes,
tendo em vista o bem público.

Figura muito querida, viveu seus últimos
dias aqui na capital, assim a Presidência, nesta
oportunidade, manifesta suas condolências
à família do doutor Menezes Lima.
[Taquígrafa: Elzamar]

Também faz referência à presença da
sua querida mãe no plenário, a quem agradece
pelo incentivo e pelo exemplo.

Quanto aos casos de violência
contra a mulher, pensa que é importante
eliminar o preconceito enraizado, uma tarefa
importante para a edificação de uma
sociedade mais justa e fraterna, condição
que considera acima de dogmas religiosos
ou políticos. Também alerta que é preciso
coragem para ver os fatos como realmente
são, sem o subterfúgio do politicamente
correto.

Entretanto, lamenta que lhe seja
imputado algo que ainda nem aconteceu,
duvidando da isenção do resultado da CPI,
fazendo uma avaliação negativa da sua possível
atuação na mesma. Confessa que sentiu-se
inconformado com tais comentários, mas
confirma fidelidade aos seus eleitores e,
portanto, trabalhará neste sentido, e aí sim, ao
final do trabalho, em junho, o mesmo poderá
ser julgado, e não antes do seu término ou por
fatos pretéritos.

**********
Partidos Políticos

Partido: PSL
DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -

Tece comentários a respeito da visita que o
governador do estado, Carlos Moisés da Silva,
fará ao município de Blumenau e Vale do Itajaí
na próxima quarta-feira, quando realizará várias
atividades, entre elas verá o Hospital Santa
Isabel e uma cervejaria, já que a citada cidade
é a Capital Nacional da Cerveja, prestigiando o
início da 11ª edição do Festival da Cerveja, e
ressalta a economia gerada nesse setor.
Enaltece a atitude do governador de visitar os
municípios catarinenses, após colocar a
máquina pública a funcionar.

Lamenta que, há mais de 20 anos,
ouça as mesmas coisas nestas
comemorações, as mesmas palestras, mas
sente que a situação não é diferente agora,
pelas restrições impostas às meninas e pelo
estímulo aos meninos quanto à violência. Desta
forma, entende a necessidade de ações
afirmativas, de proteção direta, e também políticas
públicas que previnam este quadro de violência.

Também alerta que quando as obras da
ponte estiverem concluídas, ela continuará
sendo um cartão postal, pois existem
problemas técnicos de acesso à mesma que
dependem de decisões municipais e estaduais,
de difícil solução, e que serão mais um entrave
para que ela, enfim, seja usufruída pelos
moradores da ilha e adjacências. [Taquígrafa: Sara]

Também, destaca o trabalho
competente do profissional da secretária da
Educação, Natalino Uggioni, que não tem medido
esforços para colocar qualidade no ensino catari-
nense. Cita a entrega em mãos, na presente data,
ao secretário, de projeto desenvolvido em
Blumenau quando vereador, que é o da parceria
pública privada, onde o ensino público é
melhorado, bem como a comunidade escolar, pois
entende que é um modelo educacional para todo
estado de Santa Catarina. [Taquígrafa: Sílvia]

Também enaltece a atitude de mulheres
que a antecederam, que lutaram e fizeram
muito pelas conquistas que hoje existem, mas
afirma que é necessário continuar o debate
com mais consistência, como no caso da
iniciativa do estado de São Paulo, com o
Programa Tem Saída, que oferece, através de
articulação com o setor produtivo, alternativa de
inserção no mercado de trabalho e amparo.

DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER
(Orador) - Parabeniza os líderes partidários pelo
acordo de bancada via projeto legislativo,
firmado na semana anterior, cessando os
efeitos dos três decretos governamentais
referentes a incentivos fiscais em Santa
Catarina, posto que tais decretos afetam
consideravelmente à cesta básica dos catari-
nenses. Também sobre o assunto, posiciona-se
favorável ao recurso incentivo fiscal por se
tratar de um procedimento legal que ajuda num
momento de dificuldade econômica, além de
promover competição entre as empresas,
gerando desenvolvimento, crescimento
econômico e social, principalmente naquelas
regiões do estado que buscam sua ascensão.
Assim, reforça que as empresas e setores
produtivos catarinenses merecem os incentivos
no momento da crise.

Da mesma forma, cita que apresentou
ao Parlamento um projeto de lei com
alternativas para as mulheres catarinenses
nesta situação; ainda a iniciativa da Escola do
Legislativo com o programa Mulher no Parla-

mento, incentivando-as a participar da política.
Outrossim, enaltece a deputada Ada De Luca,
que apresentou um projeto que promove a
proteção das mulheres que se sentirem em
situação de risco em lugares públicos; ao
deputado Rodrigo Minotto, que propôs a criação
da Semana Maria da Penha, visando discutir a
questão da violência contra a mulher nas
escolas. Lembra ainda, que já formulou o
pedido ao governo do estado para que
mulheres policiais acolham as denunciantes de
violência, porque isso é muito importante. Entre
tantas proposições apresentadas, acredita muito
no projeto de incluir uma disciplina obrigatória para
o estado e o município, desde o ensino
fundamental, denominada “Educação para o não

preconceito”, que ainda está sendo estruturado.

Partido: PSB
DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) -

Registra que é defensor da liberdade de
expressão, porque a mesma serve para se falar
o que nos desagrada. Entretanto, comenta que
quando a liberdade de expressão se manifesta
através de órgãos públicos, como as
universidades federais, algumas ressalvas e
cuidados devem ser tomados. Comenta que, há
dois anos, um grupo de estudantes tentou
realizar, com o seu apoio, um evento chamado
Semana das Vitimas do Comunismo, na
Universidade Federal de Santa Catarina, infeliz-
mente enfrentaram grande resistência e o
mesmo foi cancelado pela direção da UFSC. No
entanto, agora a aula magna de inauguração,
promovida pelo DCE da Faculdade, terá como
palestrante Guilherme Boulos. Lamenta muito o
fato, já que o mesmo defende invasão de
terras, propriedades alheias, delinquência e
como violar a lei do Código Civil e Penal.

Por outro lado, quanto à sugestão da
criação da CPI da caixa-preta do ICMS, afirma a
intenção de desvendar de fato a transparência,
o critério e a legalidade dos procedimentos do
governo do estado que resultaram na
concessão de benefícios, incentivos escusos
sem o aval da Casa Legislativa.

Diante de tal absurdo, conforme
palavras do secretario Paulo Eli, ditas no dia 19
de fevereiro, surpreendeu-se com a reação de
colegas, criticando a criação da CPI, uma vez
que se utilizou de instrumento legítimo para
elucidar ações ilícitas praticas pelos governos
do estado e federal, por meio de uma lei que
protegia e garantiria o sigilo aos beneficiários
de tais incentivos fiscais.

Pede apoio novamente aos colegas
deputados para assinarem a sua PEC, que irá
protocolar proposta de emenda a Constituição
proibindo o efeito cascata gerado pelo aumento
do teto salarial dos ministros do STF. Alega que
quem acaba pagando o custo extra é a população.

Concluindo, assegura que os avanços
são pequenos no que concerne a direitos e
liberdades individuais, a tolerância para com as
diferenças é minúscula e parece que cada vez
mais tem se reduzido, pelo que considera
importante assumir este preconceito velado,
educando as nossas crianças para termos um
mundo melhor. Por fim, esclarece o significado
da palavra feminismo, que segundo o
dicionário: é a teoria que sustenta a igualdade
política, social e econômica de ambos os sexos.

Finaliza, ratificando a necessidade de
mais compromisso com a coisa pública e
eficiência na gestão do estado, melhorando a
vida dos catarinenses e empresários.

Finaliza, salientando que a prioridade
para aumento de salários deve ser para os que
ganham menos e não para os que ganham
mais. [Taquígrafa: Ana Maria]Deputado João Amin (Aparteante) -

Corrobora o pronunciamento do deputado,
enfatizando a necessidade de transparência,
independente de legislação federal.
[Taquígrafa: Elzamar]

Partido: PDT
DEPUTADA PAULINHA (Oradora) - Na

esteira das comemorações do Dia Internacional
da Mulher, faz apresentação de vídeo com o
depoimento de uma senhora que viveu um
relacionamento conturbado e que, finalmente,
através da ajuda do “Programa Tem Saída”, pode
enfim encontrar solução para as suas angústias,
também servindo de exemplo para outras
mulheres que se encontram na mesma situação.

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Parabeniza e deputada e comenta sobre o vídeo
apresentado, considerando-o impactante.
Reconhece que as situações de abuso existem
e que precisam ser combatidas, e convoca as
deputadas da Casa para engajarem-se na
Unale, que terá a Secretaria das Mulheres, com
iniciativas pertinentes sendo levadas a todo
país, no intuito de salvar vidas.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
A Presidência, antes de adentrar no horário dos
Partidos Políticos, comunica, com muito pesar,
o falecimento, na presente data, do sr. Antônio
Menezes Lima, deputado estadual no período
de 1971 a 1979, sétima e oitava legislaturas.
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Deputado Milton Hobus (Aparteante) -
Cumprimenta pelo tema e por estar no Parla-
mento depois de uma trajetória exitosa como
prefeita de Bombinhas. Acredita que a mulher
não precisaria de cota, mas sim de estímulo
para que possa contribuir, entendendo que
algumas transformações só são possíveis
através da participação política.

a mensagem anual da instituição, destacando o
trabalho político e legislativo junto aos parla-
mentares. [Taquígrafa: Elzamar]

Aprovada.
Moção n. 0083/2019, de autoria do

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

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

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Deputado Vicente Caropreso
(Aparteante) - Parabeniza pela iniciativa,
acrescentando que os paradigmas de
machismo e apologia à violência devem ser
extirpados da sociedade. Além disso, considera
de extrema importância atividades que levem
até as mulheres informações, pois muitas
ainda vivem a cultura do medo, com
insegurança até para fazerem exames médicos
como pré-natal, entre outros. [Taquígrafa: Sara]

Pedido de Informação n. 0096/2019,
de autoria do deputado Maurício Eskudlark,
solicitando ao secretário de estado da
Infraestrutura, informações acerca da previsão
de execução da obra de pavimentação da
rodovia SC-451, no trecho que liga os
municípios de Fraiburgo e Frei Rogério.

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

Aprovada.
Moção n. 0084/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, cumprimentado o
pastor Valmir dos Santos, pelo trabalho
realizado na comunidade pela Igreja Evangélica
Assembleia de Deus do município de Fraiburgo,Em discussão.

(Pausa) Em discussão.
Em votação. (Pausa)

Partido: PT Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Em votação.
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Informa que no dia 13 de março a Comissão de
Saúde receberá uma equipe da secretaria de
estado da Saúde para apresentar o relatório do
último quadrimestre do governo anterior, repre-
sentando um momento importante para
visualizar o atual quadro de finanças da referida
secretaria. Acrescenta que já está em vigor a
emenda constitucional que determina a
aplicação de 15% dos recursos na Saúde,
posto que no ano passado utilizou-se o
percentual de 14%. Ainda sobre o assunto, divulga
que o governo do estado cogita, junto ao Supremo
Tribunal Federal, a concessão de uma liminar
desconsiderando a emenda constitucional catari-
nense do aumento da alíquota, ora conquistada.

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

Pedido de Informação n. 0097/2019,
de autoria do deputado Sergio Motta,
solicitando ao secretário de estado da
Segurança Pública, informações acerca da viabi-
lidade de convocação dos 51 aprovados para o
cargo de delegado de polícia substituto, antes
do dia 15 de maio do corrente ano.

Aprovada.
Moção n. 0085/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando o
senhor Ildo Antonio da Silva pela posse no
cargo de presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Capinzal.

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

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

Aprovado. Moção n. 0086/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta, cumprimentando o
presidente do Clube Atlético Ouro Verde, do
município de Ouro, pela passagem dos trinta e
sete anos de fundação deste clube.

Pedido de Informação n. 0098/2019,
de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso,
solicitando ao secretário de estado da Saúde,
informações acerca do que o Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina
no município de Florianópolis entende ser mais
viável, construir um Hemocentro no município
de Itajaí ou um Centro de Distribuição de
sangue em Itajaí.

Na oportunidade, lembra que a média
dos municípios catarinenses em despesas e
investimentos na Saúde situa-se na faixa de
23%, e o percentual permitido é de 15%,
ratificando que seria um retrocesso se voltasse
à época dos 12%. Acrescenta, ainda, que
recentemente o governo do estado ajuizou uma
ação Direta de Inconstitucionalidade contra o
dispositivo da Lei Estadual 17527/2018, que
determina ao Executivo repassar os recursos
previstos no Orçamento para a área da Saúde
em forma de duodécimo, até o dia 15,
considerando uma medida importante para a
gestão do setor. Dando continuidade ao
assunto, reforça a dificuldade de administrar a
Saúde, destacando a entrevista do secretário
Helton Zeferino, quando afirmou: “Não há
dinheiro em caixa, os pagamentos vão depender
da capacidade financeira da secretaria.”

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Moção n. 0087/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, cumprimentando o
diretor-geral da Escola de Educação Básica
Olavo Cecco Rigon, do município de Concórdia,
pela passagem dos oitenta anos de fundação
desta escola.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Moção n. 0081/2019, de autoria do

deputado Nilso Berlanda, apelando ao governador
do estado pela designação ao município de São
Cristóvão do Sul, de três policiais militares efetivos
e que não estejam em final de carreira, bem como
pela disponibilização de verba para a construção
de uma sede própria da Polícia Militar.

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

permaneçam como se encontram.Finaliza, afirmando a importância do
repasse do duodécimo para que o secretário
possa programar a distribuição do dinheiro,
promovendo uma boa gestão aos usuários.

Aprovada.
Em discussão. Moção n. 0088/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, cumprimentando o
maestro Antônio Simplício Muller, pela
passagem dos treze anos de fundação do Coral

Infanto Juvenil Canta Canta Minha Gente.

(Pausa)
Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -

Faz um apelo ao governo do estado para que
pare de recorrer ao Supremo Tribunal Federal
quanto a matérias aprovadas na Assembleia
Legislativa em prol da Saúde.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Em discussão.
Moção n. 0082/2019, de autoria do

deputado Padre Pedro Baldissera, apelando ao
governador do estado pela implantação de uma
unidade completa do Hemosc junto ao Hospital
Regional Terezinha Gaio Basso no município de
São Miguel do Oeste.

(Pausa)
Deputado Dr. Vicente Caropreso

(Aparteante) - Informa que no dia 13 de março
há um encontro com o secretório, salientando
que é uma oportunidade para esclarecer
dúvidas.[Taquígrafa: Elzamar]

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0089/2019, de autoria do

deputado Neodi Saretta, parabenizando a
Associação de Pais e Amigos da Natação do
município de Concórdia pelo brilhante trabalho
em prol do esporte, bem como a atleta Paula
Simioni pela convocação para integrar a Seleção

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Em conformidade com o art. 97 do
Regimento Interno, esta Presidência suspende
a sessão e convida o sr. presidente da
Fecomércio, Bruno Breithaupt, para apresentar

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

permaneçam como se encontram.
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Catarinense de Natação que irá disputar o
Campeonato Brasileiro Escolar no Rio de Janeiro.

sua página matéria isenta, e conforme relatório
sobre o mesmo houve 100 mil visualizações.
Procede apresentação de vídeo para ilustrar
sua defesa e a sua fala. Lamenta o teor dos
comentários realizados por mulheres
feministas, principalmente porque muitas são
educadoras, diretoras de escolas, psicólogas.

discutidas, não trarão benefícios à sociedade,
além da economia gerada não ser significativa.
Fala do caso da Epagri e da Cidasc, que têm
prestado muitos serviços e precisam estar
próximas do agricultor. Quanto à Educação,
comenta que já passou por diversas
reestruturações, com Ucres, Geres, Gered,
indagando-se quantas sobrarão das 35 existentes.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Cobra solidariedade pelos ataques que

vem sofrendo, citando as frases: A deputada
merece uma coça bem dada; o que é dela está
guardado; este ser escroto é mulher; quando tu
sair da Alesc eu te faço uma visitinha; e assim
por diante muitas outras ameaças. Finaliza
questionando a mídia catarinense, que não
demonstra sensibilidade ao fato que considera
grave. Questiona também as ofensas a sua
pessoa, qual o objetivo principalmente no
mês das mulheres.

Moção n. 0090/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta, cumprimentando o
presidente da Associação Cultural Esportiva
Judô Concórdia, pela conquista de quatorze
medalhas e da terceira colocação geral na Copa
Santa Catarina de Judô.

Declara que estas informações são
importantes para a população que vive no
interior do estado, e que tem intuito de
colaborar com o governo do estado.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Cumprimenta o deputado pelo
tema e acrescenta sua preocupação com a
área da Educação, que também foi afetada
quanto às regionais, declarando que é preciso
ter bom senso.

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

permaneçam como se encontram. Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -
Parabeniza a deputada pela sua luta, dizendo
que o feminismo tem que ser uma luta pela
valorização das mulheres, não pode ser machismo
de saias, o que estas mulheres fazem nas ruas é
grosseiro, e não é cabível no nosso estado.

Deputado Moacir Sopelsa (Aparteante) -
Declara que o assunto é importante, e fala
sobre a regional da Celesc, em Concórdia, que
atende milhares de famílias e mais de 30
municípios. Não entende o motivo de fechar
aquela regional e declara que os parlamentares
e a população não foram ouvidos.

Aprovada.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0140/2019,
de autoria do deputado Laércio Schuster;
0141/2019, de autoria do deputado Rodrigo
Minotto; 0142/2019, de autoria do deputado
Mauro de Nadal; 0143/2019, 0144/2019 e
0145/2019, de autoria do deputado Luiz
Fernando Vampiro; 0146/2019, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa; 0147/2019,
0148/2019, 0149/2019 e 0152/2019, de
autoria do deputado Fernando Krelling;
0150/2019, de autoria da deputada Luciane
Carminatti; 0151/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0153/2019,
0154/2019 e 0155/2019, de autoria do
deputado Maurício Eskudlark; 0156/2019, de
autoria do deputado Padre Pedro Baldissera; e
0157/2019, de autoria do deputado VoInei Weber.

Deputado Jésse Lopes (Aparteante) -
Cumprimenta a deputada pelo lançamento do
livro, realçando que o feminismo quer tirar
direito das mulheres, de poderem ser mães,
ser mulher.

Deputado José Milton Scheffer
(Aparteante) - Corrobora com o pronunciamento
do deputado, e coloca que a Epagri e a Cidasc
são os únicos instrumentos do governo que
chegam até o agricultor. Alerta que a reforma
precisa ser debatida com a sociedade, e o Parla-
mento é o legítimo representante da população
para debater o assunto. [Taquígrafa: Sara]

Deputado Kennedy Nunes (Aparteante) -
Sinta-se feliz deputada, dou retaguarda ao
trabalho, não se preocupe com esta gentalha.
[Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
(Orador) - Parabeniza a deputada Ana
Campagnolo pelo lançamento do livro, afirmando
que dedicou um tempo para ler alguns comentários
que o deixaram impressionando, pela forma como
as pessoas se manifestam.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Faz alusão ao atual organograma da
Celesc, acrescentando que na semana anterior
visitou a sede, juntamente com outros depu-
tados, e foram recebidos com cordialidade pelo
presidente e diretoria. Sobre o encontro,
destaca a mudança de determinadas
nomenclaturas e padronização de alguns
serviços, incrementando as regiões.

O sr. deputado Maurício Eskudlark
discutiu e justificou o Requerimento n. 155/2019. Faz menção a pretensa reforma

administrativa do governo do estado. Relata
que todas as bancadas foram chamadas para
conversar, e o governador falou de forma
taxativa que os deputados seriam ouvidos
quanto às mudanças que fossem promovidas
no interior do estado. Pergunta como os depu-
tados serão comunicados das mudanças, se
através do Diário Oficial, tomando
conhecimento das mesmas no dia seguinte, e
acionados pelas lideranças da região em
reação aos fatos?

A Presidência comunica ainda que serão
enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0208/2019 e 0209/2019, de
autoria do deputado Nazareno Martins;
0210/2019 e 0211/2019, de autoria do
deputado João Amin; 0212/2019, de autoria
da deputada Marlene Fengler; 0213/2019, de
autoria do deputado Jair Miotto; 0214/2019,
de autoria do deputado Rodrigo Minotto;
0215/2019, 0216/2019, 0217/2019,
0218/2019, 0219/2019 e 0220/2019, de
autoria do deputado Neodi Saretta;
0221/2019, 0222/2019, 0223/2019 e
0224/2019, de autoria do deputado Ismael
dos Santos; 0225/2019 e 0226/2019, de
autoria do deputado Maurício Eskudlark; e
0227/2019, de autoria do deputado Sergio Motta.

Parabeniza o presidente,
enaltecendo as mudanças implementadas e
o diálogo direto entre diretorias e servidores,
a descentralização de recursos para o
interior do estado, beneficiando as unidades
de Joaçaba e de Concórdia, e manifesta
satisfação às respostas da administração da
Celesc, e acrescenta que o novo governo
está no caminho certo.

Cita exemplos de mudanças que foram
promovidas, não sabendo exatamente o que é
verdade em relação à compactação das
estruturas da Celesc. Também indaga se existe
veracidade no fechamento da regional de
Concórdia e outras. Desconhece se são
verdadeiras estas informações, mas pensa que
precisam ser esclarecidas. Também
preocupa-se com a situação das 35 regionais
da Saúde, querendo saber quais foram
desativadas e como fica a situação dos
profissionais que lá atuavam, bem como das
pessoas que dependiam daquele atendimento.

No segundo momento, dirige-se ao
secretário da Saúde, Helton Zeferino,
agradecendo a rapidez no atendimento de
reivindicações antigas do município de Salete,
também à Cláudia, Vanderlei e a equipe, pela
busca de solução da unidade de Saúde daquele
município, que há muito esteve abandonada.

Finda a pauta da Ordem do dia.
[Taquígrafa: Sílvia]

Deputado Valdir Cobalchini (Aparteante)
- Torce para que a posição do deputado esteja
correta sobre as mudanças na Celesc,
entretanto argumenta que a Casa Legislativa
precisa saber sobre a real situação dos órgãos
do governo.

**********
Explicação Pessoal

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
(Oradora) - Traz à tribuna questão polêmica que
diz respeito a sua pessoa e a sua honra.
Comenta que vem recebendo de grupos feministas
do estado comentários ofensivos e agressivos
devido a sua condição política e conservadora.

Esclarece que os deputados da região
não foram sequer comunicados, quanto mais
consultados. Declara que apoiou o governador
Moisés em nome da mudança, não esperando
benefícios, entretanto, como parlamentar eleito
tem o direito de saber o que acontece nas
estruturas do governo em cada região.

Deputado Fernando Krelling (Aparteante)
- Manifesta satisfação pela resposta do
secretário de Saúde. [Taquígrafa: Elzamar]

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, ordinária, para o dia subsequente, à hora
regimental. [Taquígrafa: Elzamar] [Revisão:

Taquígrafa Sara].

Registra que os ataques aumentaram
principalmente após o lançamento do seu livro
que tem o título: Feminismo Perversão e

Subversão, que foi lançado na Casa no Dia
Internacional da Mulher, e a Alesc publicou em

Considera que algumas decisões
administrativas do governo, que não foram
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL ATOS DA MESA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 026-DL, de 2019 ATO DA MESA Nº 232, de 18 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,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

RESOLVE:CONSTITUI a Frente Parlamentar da Avicultura em Santa Catarina,
integrada pelos Senhores Deputados Marcos Vieira, Felipe Estevão,
Ismael dos Santos, Dr. Vicente Caropreso, Maurício Eskudlark, Moacir
Sopelsa e Nilso Berlanda, a fim de acompanhar as políticas públicas,
programas e projetos relacionados às referidas atividades, no intuito de
fomentar a produtividade e competitividade no setor, melhorando a
qualidade e estimulando o aumento da oferta da carne de frango.

DISPENSAR a servidora RENATA HAZAN NAPOLEAO
SALLES, matrícula nº 4347, da função de Assistência técnica-
consultoria, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 15 de março de 2019 (MD - Consultoria Legislativa).

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioPALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 21 de fevereiro de 2019.

–––– * * * ––––Deputado JULIO GARCIA
ATO DA MESA Nº 233, de 18 de março de 2019Presidente
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

–––– * * * ––––
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 028-DL, de 2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

RESOLVE:
DISPENSAR o servidor SERGIO MACHADO FAUST,

matrícula nº 1015, da função de Assistência técnica-consultoria, código
PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
15 de março de 2019 (MD - Consultoria Legislativa).

CONSTITUI a Frente Parlamentar em Favor da Recuperação da SC-283,
integrada pelos Senhores Deputados Marcos Vieira, Paulinha, Sargento
Lima, Fabiano da Luz, Jerry Comper, João Amin, Kennedy Nunes,
Marcius Machado, Moacir Sopelsa, Nazareno Martins, Neodi Saretta e
VoInei Weber, a fim de acompanhar as políticas públicas, projetos e
estudos de viabilidade relacionados às obras de recuperação,
recapeamento, duplicação, sinalização e na federalização desta Rodovia.

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

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 234, de 18 de março de 2019PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 21 de fevereiro 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

–––– * * * ––––
RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 029-DL, de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições
CONSTITUI a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Catarinense,
integrada pelos Senhores Deputados José Milton Scheffer, Ismael dos
Santos, Dr. Vicente Caropreso, Felipe Estevão, Kennedy Nunes,
Paulinha, Marcos Vieira, Marlene Fengler, Rodrigo Minotto, Romildo
Titon e Mauro de Nadal, a fim de propor ações para a adoção de
políticas públicas e soluções em prol da saúde no Estado de Santa Catarina.

Art. 1º DESIGNAR a servidora RENATA HAZAN
NAPOLEAO SALLES, matrícula nº 4347, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa para exercer a função de Assistência técnica-
consultoria, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 15 de março de 2019 (MD- Consultoria Legislativa).

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 21 de fevereiro de 2019.
Deputado JULIO GARCIA

Presidente 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.

–––– * * * ––––
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 031-DL, de 2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições

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

CONSTITUI a Frente Parlamentar em Defesa da Universalização do
Saneamento Ambiental do Estado de Santa Catarina, integrada pelos
Senhores Deputados Ivan Naatz, Nazareno Martins, Sergio Motta e
Neodi Saretta, a fim de sensibilizar o Poder Público e a sociedade civil
sobre a importância do saneamento básico à saúde, meio ambiente,
bem como o segmento do turismo litorâneo e a manutenção de empregos.

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 235, de 18 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,

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

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 21 de fevereiro de 2019.
Deputado JULIO GARCIA

Presidente
–––– * * * ––––

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 032-DL, de 2019
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições Art. 1º DESIGNAR o servidor SERGIO MACHADO

FAUST, matrícula nº 1015, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Gerência - Controle e Registro de
Proposições, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 15 de março de 2019 (DL - CC - Gerência de
Controle e Registro das Proposições).

CONSTITUI a Frente Parlamentar pelos Direitos dos Catarinenses
Atingidos por Barragens, integrada pelos Senhores Deputados Fabiano
da Luz, Bruno Souza, Ana Campagnolo, Dr. Vicente Caropreso,
Fernando Krelling, Jessé Lopes, Luciane Carminatti, Marcius Machado,
Maurício Eskudlark, Marlene Fengler, Milton Hobus, Nazareno Martins,
Nilso Berlanda, Neodi Saretta, Pe. Pedro Baldissera e Sargento Lima, a
fim de apoiar, incentivar e assistir estudos de temas de interesse
social econômico e político.

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.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 21 de fevereiro de 2019. Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - SecretárioDeputado JULIO GARCIA
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioPresidente

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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ATO DA MESA Nº 236, de 18 de março de 2019 ATO DA MESA Nº 240, de 18 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: com fundamento no art. 20 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e
alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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

Art. 1º DESIGNAR o servidor HENRIQUE GUALBERTO
BRUGGEMANN, matrícula nº 8585, servidor do Executivo - Procuradoria
Geral do Estado à disposição desta Assembleia, como membro da
Comissão Legal - Permanente de Avaliação de Bens Inservíveis,
atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor equivalente a PL/FC-3,
a contar de 15 de março de 2019.

Art. 1º DESIGNAR a servidora LUCIANA GARCIA
WINCK, matrícula nº 7244, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa para exercer a função de Gerência - Comissão Parlamentar
de Inquérito, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de fevereiro de 2019 (DL - CC - Gerência de
Comissão Parlamentar de Inquérito).

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

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.

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 241, de 18 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
Deputado Nilso Berlanda - Secretário RESOLVE: com fundamento no art. 20 da Resolução

nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e
alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 237, de 18 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 o servidor DALTON SOARES
MENESES, matrícula nº 6748, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, como membro da Comissão Legal - Avaliação de
Desempenho Funcional, atribuindo-lhe a gratificação de exercício no
valor equivalente a PL/FC-3, a contar de 15 de março de 2019.

RESOLVE: com fundamento no art. 20 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e
alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário

Art. 1º DESIGNAR o servidor ERON JOSE KUSTER,
matrícula nº 3635, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
como membro da Comissão Legal - Recebimento de Materiais,
atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor equivalente a PL/FC-3,
a contar de 1º de março de 2019.

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

ATO DA MESA Nº 242, de 18 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 no art. 20 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e
alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

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

ATO DA MESA Nº 238, de 18 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 o servidor RODRIGO VIEGAS,

matrícula nº 7764, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
como membro da Comissão Legal - Assessoramento ao Programa de
Certificação de Responsabilidade Social, atribuindo-lhe a gratificação de
exercício no valor equivalente a PL/FC-3, a contar de 15 de março de 2019.

RESOLVE: com fundamento no art. 20 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e
alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioArt. 1º DESIGNAR a servidora ADRIANA BACK

KOERICH, matrícula nº 5201, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, como membro da Comissão Legal - Recebimento de
Materiais, atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor equivalente
a PL/FC-3, a contar de 15 de março de 2019.

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 243, de 18 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, c/c o
Anexo III-D, da Resolução nº 002, de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 2015,

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

–––– * * * –––– Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados como
membros da respectiva Comissão Legal, atribuindo-lhes gratificação de
exercício no valor equivalente a PL/FC-3, a contar de 1º de março de 2019.

ATO DA MESA Nº 239, de 18 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,

Comissão Legal - Permanente de Licitações

Matrícula NomeRESOLVE: com fundamento no art. 20 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e
alterações, com redação dada pela
Resolução nº 009, de 19 de dezembro de
2013, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA - Presidente
2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT
2096 JOHNI LUCAS DA SILVA
1015 SERGIO MACHADO FAUST
947 VALTER EUCLIDES DAMASCO

Art. 1º DESIGNAR a servidora MIRIAN LOPES
PEREIRA, matrícula nº 3547, servidora do Executivo - EPAGRI à
disposição desta Assembleia, como membro da Comissão Legal -
Elaboração de Editais, Contratos e Cadastros, atribuindo-lhe a gratificação de
exercício no valor equivalente a PL/FC-3, a contar de 15 de março de 2019.

1039 VICTOR INACIO KIST
1094 ALDO LUIZ GARCIA

Art. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de comissão legal, 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

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

OFÍCIOS
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,

OFÍCIO Nº 0015.4/2019
Ofício Nº TC/GAP - 772/2019 Florianópolis, 27 de fevereiro de 2019.
Encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado,
o Parecer da Auditoria Interna nº 035/2019, Balancetes Contábeis,
bem como disco compacto (CD) contendo os processos licitatórios,
contratos, termos aditivos, dispensas e inexigibilidades e termo de
rescisão, além de relação de diárias, e notas de empenho, relativo ao
4º trimestre de 2018.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
PAULO ROBERTO CORREA DOS SANTOS matrícula nº 5259, de
PL/GAL-43 para o PL/GAL-72 do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 15 de março de 2019 (Liderança do MDB).
Carlos Antonio Blosfeld

Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior Diretor de Recursos Humanos
Presidente –––– * * * ––––

Lido no Expediente PORTARIA Nº 1108, de 18 de março de 2019
Sessão de 12/03/19 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

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0016.5/2019

Ofício nº 005/2019 Anita Garibaldi - SC, 26 de fevereiro de 2019.
Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente Frei
Rogério, de Anita Garibaldi, referente ao exercício de 2018. RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e

convalidada pela Lei Complementar nº

642, de 22 de janeiro de 2015,

José Matos
Presidente

Lido no Expediente

Sessão de 12/03/19

–––– * * * ––––
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
GARIBALDI ANTONIO AYROSO matrícula nº 8486, de PL/GAL-43 para o
PL/GAL-72 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 15 de março de 2019 (Liderança do MDB).

OFÍCIO Nº 0017.6/2019
São Miguel do Oeste-SC, 22 de fevereiro de 2019.

Encaminha documentação para manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Comunitária de
Bombeiros de São Miguel do Oeste, referente ao exercício de 2018. Carlos Antonio Blosfeld

Valter de Ré Diretor de Recursos Humanos
Presidente –––– * * * ––––

Lido no Expediente PORTARIA Nº 1109, de 18 de março de 2019
Sessão de 12/03/19 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

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0018.7/2019

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Florianópolis, referente ao exercício de 2018.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e

convalidada pela Lei Complementar nº

642, de 22 de janeiro de 2015,

Ricardo de Souza Mendonça
Presidente

Lido no Expediente

Sessão de 12/03/19

–––– * * * ––––
OFÍCIO Nº 0019.8/2019

NOMEAR WILSON YUJI GOTO JUNIOR, matrícula nº
7086, 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).

Ofício nº 002/2019 BaIneário Camboriú, 24 de fevereiro de 2019.
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Grupo Escoteiro Leão do Mar,
de BaIneário Camboriú, referente ao exercício de 2017 e 2018.

Alexandre Bini Carlos Antonio Blosfeld
Diretor Presidente Diretor de Recursos Humanos

Lido no Expediente –––– * * * ––––
Sessão de 13/03/19 PORTARIA Nº 1110, de 18 de março de 2019

–––– * * * –––– 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, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 0119/2019,

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1107, de 18 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:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da

servidora LAURA GOMES PRISCO PARAISO, matrícula nº 991, para
LAURA TAJES GOMES, alteração definida nos termos da certidão
exarada pelo Cartório Faria do município de Florianópolis/SC.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
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