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CPI
tação. Alguns remeteram para esta Casa a documentação
solicitada e outros estão pedindo prazo de prorrogação.

Vou fazer questão de relacionar ou mencionar para
vossas excelências as empresas que pediram prorrogação de
prazo. A empresa Prosul - Projetos, Supervisão e Planejamento
Ltda. informa que deseja mais noventa dias a partir do recebimento
do ofício nesta Comissão, que foi dia 28/03, tendo em vista
“tratar-se de documentação que retroage ao período compreendido
entre os anos de 2006 até 2014”, e faz a justificativa; também
recebemos da empresa TEC - Técnica de Engenharia Catarinense,
argumentando por que não ter remetido no prazo e solicitando mais
trinta dias de prazo; também recebemos da Concremat Engenharia
e Tecnologia S.A. a solicitação de prorrogação para entrega da
documentação de cem dias, conforme consta no ofício
encaminhado a esta Casa. [Transcrição: Janis Joplin Zerwes Leite]

1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
COORDENADORIA DE TAQUIGRAFIA DAS COMISSÕES

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA PELO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº
0030-DL, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA INVESTIGAR
ILICITUDES PRATICADAS NAS OBRAS DA PONTE HERCÍLIO LUZ
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS DESDE A SUA
INTERDIÇÃO ATÉ A ATUALIDADE, REALIZADA NO DIA 3 DE ABRIL
DE 2019, ÀS 17H, NA SALA DE REUNIÕES DAS COMISSÕES DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Muito boa-tarde a todas as senhoras e a todos os
senhores telespectadores da TVAL, bem como às senhoras e aos
senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero cumprimentar
também as demais pessoas que se encontram neste ambiente.

A empresa Espaço Aberto havia enviado ofício solicitando
prazo de 48 horas, mas a assessoria nos informa que a empresa
Espaço Aberto entregou hoje toda a documentação necessária...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno
Souza) - Ã-hã.Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais

uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga
eventuais ilicitudes na reforma da Ponte Hercílio Luz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Aproximadamente dez caixas de documentos. Vou colocar
esta pauta porque já chegou a documentação. Chegou o ofício
depois que a pauta estava fechada. Do Crea [chegou ofício]
pedindo também prorrogação para entrega até 30 de abril. A
Espaço Aberto também entrega em meio magnético.

Os senhores Deputados receberam em seus
respectivos gabinetes cópia da ata da 2ª Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem a queira discutir, encerramos a

sua discussão.
Senhores Deputados, essa é a situação quanto à

devolução dos documentos.
Em votação. Vamos abrir a discussão para introduzir a dinâmica

da decisão.Os senhores Deputados que concordam,
permaneçam como se encontram.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Presidente...

Aprovada a ata da 2ª Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Com a palavra o Deputado Bruno, Relator da CPI.

Os senhores Deputados receberam cópia da pauta
para a reunião de hoje e também recebo neste instante ofícios do
eminente Deputado Bruno Souza, Relator desta CPI. Mas vamos
então aos itens da pauta.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Presidente, infelizmente foi com desapontamento que recebemos a
resposta de algumas empresas solicitando prazos, que obviamente
são exagerados e extrapolados. E eu me impressiono muito quando
vejo uma empresa pedindo noventa dias de prazo, quando o próprio
prazo da CPI já não comporta mais noventa dias. Ou seja, nós
temos menos de noventa dias para apurar, para fazer a análise

Discussão e votação da ata ocorreu.
Do expediente: recebemos diversos documentos e de

todos os ofícios expedidos para as empresas e para os órgãos
públicos solicitando cópia de documentos, todos fizeram manifes-
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documental e ainda fazer as oitivas e produzir o relatório. Então
obviamente que não tem sentido algum e são despropositados
esses pedidos.

Vou colocar em votação o Item I - o Deputado sugeriu
isso -, se for aprovado o Item I com prorrogação de prazo, o Item II
fica prejudicado. Só será discutido e votado se alguma empresa
não apresentar a documentação. Aí esta Comissão tomará a
decisão necessária. [Transcrição: taquígrafo Eduardo Delvalhas dos
Santos / Revisão: Clovis Pires da Silva]

Nós não podemos deixar esta CPI se tornar o que se
tornou a Ponte Hercílio Luz, algo com começo e sem fim, as obras
de começo. Isso nós não vamos repetir aqui e por isso é neces-
sário que se entenda a seriedade que nós estamos tentando fazer
aqui. Quando eu recebo um [pedido de] prazo desse, eu,
honestamente, me sinto de certa forma até ofendido, porque nós
estamos aqui tentando fazer algo sério, mas aí parece que não
estão levando a sério do outro lado.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Mas eu não entendi por que fica prejudicado, na verdade. Porque é
só... aqui, é claro, é na hipótese de não recebimento da
documentação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Vossa excelência já está pedindo autorização do dia de
hoje para que esta Comissão tome a decisão de se em não
remetendo, faça-se a busca e a apreensão.

Por isso, em respeito aos membros desta Comissão,
em respeito a este Parlamento, em respeito ao trabalho que nós
estamos tentando fazer, eu fiz um ofício solicitando mais uma vez
um... numa primeira etapa, uma solução um pouco... vou dar um
pouco mais de prazo, que seria a solução um pouco mais cordial. E
aí, não cumprido esse novo prazo, e é um prazo de quatorze dias
até o dia anterior - sem ser essa próxima reunião, a outra - não
cumprido, aí, sim, nós faríamos uso da nossa atribuição, isso já
está no ofício, uso das nossas atribuições, porque esta é uma
Comissão que tem essa atribuição e por isso eu digo que esse é
um trabalho sério, não é apenas para gerar calor, fumaça, aqui nós
temos que ter resultado. Então, não cumprido esse prazo, nós
faríamos a busca e a apreensão desses documentos.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Exato, isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) -
Mas no meu entendimento, estou dizendo para vossa excelência o
seguinte: vou colocar em votação em separado os dois itens.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Tudo bem, mas um não prejudica o outro, eles não são
excludentes aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Então esta Comissão vai tomar a decisão.

Faço essa solicitação aos Deputados da Comissão
para que nós possamos fazer com que levem a sério o trabalho que
nós estamos fazendo aqui. [Transcrição: taquígrafa Siomara G. Videira]

O SR. DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN - Mas eu
tenho uma sugestão ao requerimento do Bruno Souza, de que no
tópico um se adicione 19h do dia 16/4, para fixar esse prazo,
porque duas semanas pode gerar dupla interpretação. Não é a
nossa interpretação, mas pode gerar uma dupla interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Com a palavra o Deputado Jessé Lopes.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL JESSÉ LOPES -
Realmente, mostra-se um descaso com a CPI, tendo em vista,
realmente, o prazo que nós temos para fazer a apuração e o prazo
que eles querem nos entregar a documentação. Então eu vou junto
com o Deputado Bruno nessas exigências de duas semanas,
juntamente com o pedido de busca e apreensão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Sim, até, até...

O SR. DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN - Até as 19h...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Até as 19h.
O SR. DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN - ... de 16/4.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Senhores Deputados, antes de passar a palavra ao
Deputado Sargento Lima, eu quero aqui fazer um esclarecimento,
porque antes da reunião eu conversei com o Deputado Bruno no
plenário. Ele externou a vontade de propor aqui a concessão de
mais sete dias para a documentação. Eu ponderei a ele que se
todos têm dificuldades, possamos dar um prazo mais elástico no
sentido de fazer com que, em duas reuniões... Ou seja, no dia
anterior à segunda reunião, ou seja, nós vamos ter reunião na
semana que vem no dia 10 e vamos ter dia 17. Então eu havia
proposto ao Deputado Bruno, e ele concordou comigo, que se abra
prazo às empresas, indistintamente, até as 19h do dia 16. E aí,
sim, se elas não entregarem a documentação, nós vamos deliberar
sobre o que fazer no dia 17. Foi a solicitação que fiz ao Deputado
Bruno e ele aceitou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Não será no dia 16, será até o dia 16, às 19h.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Perfeito, perfeito. Acatado.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO LIMA - Até
porque quatorze dias é muita complacência. A Concremat
Engenharia e Tecnologia pediu cem dias, e qual foi a data que ela
foi notificada da entrega desse documento?

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Faz um mês já, um mês.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO LIMA - Ela
já teria trinta dias da notificação, tendo que fazer a entrega do
documento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Deputado Sargento Lima, concordo com vossa excelência,
é tempo demais. Concordo com o prazo de até o dia 16, às 19h,
que é um prazo razoável, 16 de abril.

Então eu quero, no dia de hoje, aqui...
O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Pela ordem, Presidente. O SR. DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO LIMA - Em
duas semanas bastante coisa pode acontecer, né, Presidente?O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Pela ordem, o Deputado Bruno. O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Sim, com certeza, não tenho dúvida.O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Na verdade conversamos, mas o que eu deixei, o que eu expressei
na ocasião foi que então esta Comissão faria, sim, a solicitação de
busca e apreensão. Até porque, se não o que vai acontecer é que
esse prazo pode ser simplesmente desrespeitado novamente.
Ninguém aqui quer chegar a essa medida, mas acredito que seja
importante que se tenha junto, indexado, a consequência de não se
dar o crédito devido a esta Comissão.

Senhores Deputados, em votação então o Item I da
solicitação do Deputado Bruno, que diz o seguinte: “Que esta
comissão aguarde ainda pelo prazo de 02 (duas) semanas a
chegada da documentação requerida - a qual será aceita ainda que
remetida por meio digital;”. Ou seja, e aqui por sugestão, será até
16/4/2019, às 19h.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Deputado Bruno, vou colocar em discussão e votação os
dois itens do requerimento de vossa excelência. Se nós
aprovarmos o novo prazo, fica prejudicada a discussão e a votação
da busca e apreensão. Só para a semana em que realmente a
empresa não entregar a documentação.

Não havendo quem o queira discutir, encerramos a
sua discussão.

Em votação.
Então esta Comissão aprova a prorrogação do prazo

para que as empresas que ainda não remeteram a documentação
façam até o dia 16/4/2019, às 19h, quando encerra o expediente
desta Casa.(O senhor Relator, Deputado Bruno Souza,

manifesta-se fora do microfone pedindo ao Presidente que repita a
sua fala.)

Vamos agora ao segundo item.
Solicita ainda o Deputado Bruno que “Na hipótese de

não recebimento da documentação solicitada até a data de 17.04
(quarta-feira) que esta comissão se reúna tendo como uma de suas
pautas a realização de busca e apreensão junto aos destinatários
recalcitrantes.”

Eu disse: vou colocar em discussão e votação em
separado. Vossa excelência pede, no Item I, “Que esta
comissão aguarde (...) pelo prazo de 02 (duas) semanas a
chegada da documentação requerida - a qual será aceita ainda
que remetida por meio digital;” Pois bem, e no Item II vossa
excelência diz que em não remetendo a esta Comissão, faz-se
a busca e a apreensão.

No meu entendimento essa discussão fica
prejudicada até a semana da entrega ou não, mas coloco em
discussão e vou colocar em votação.
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Com a palavra o Deputado Bruno. [Transcrição:
Henrique Vargas Ribeiro]

S/A Serviços de Engenharia em meio magnético toda a
documentação.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Com todo o respeito ao Presidente, eu tendo a discordar, porque se
não entregue for... só entrará... essa atitude só será necessária se
não for entregue. E aí não há necessidade de uma nova discussão,
porque essa seria de qualquer forma a medida subsequente a não
entrega. Ou seja, só entrará em vigor se não for entregue e, se não
for entregue, será a medida novamente sugerida.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Pela ordem, senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Também recebemos da Junta Comercial do Estado a
documentação solicitada.

Mas antes de vossa excelência [falar], quero pedir à
assessoria que faça a acostada de toda a documentação ao
processo e que dê conhecimento ao Relator da matéria para que
possa disponibilizar para a sua equipe técnica.

Então não há essa necessidade e acredito que é
importante que a não... que a solicitação um seja acompanhada de
uma consequência do recalcitrante, senão é só mais uma
solicitação.

Com a palavra vossa excelência, Deputado Bruno Souza.
O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Na verdade, apenas para explicar para os membros da CPI a
situação do Deinfra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Com a palavra a senhora Deputada Luciane Carminatti.

A SRA. DEPUTADA ESTADUAL LUCIANE
CARMINATTI - Eu entendo que nós precisamos agilizar e, dessa
forma, a minha sugestão é que votemos. Caso não venha até essa
data e esse horário, automaticamente a Comissão já autoriza para
que se faça busca e apreensão, porque senão teremos que voltar
aqui para deliberar sobre isso. Acho que não tem sentido.

O Deinfra não nos enviou a documentação solicitada,
não nos entregou, e acredito que eles não entenderam que se
tratava de uma solicitação a qual eles deveriam cumprir, não era
facultado não entregar. A resposta que nos enviaram é que: olha,
nós não vamos enviar, mas a documentação está aqui. Então, se
quiserem vir para cá e procurar...

Ou seja, não foi isso que foi solicitado pela CPI, o
que novamente me desagrada um pouco pelo esforço que todos
estamos fazendo. Então nós fazemos aqui uma nova solicitação ao
Deinfra, porque quando do inquérito do Ministério Público de
Contas eles usaram do mesmo expediente, falaram que não iam
enviar e que estaria lá...

Então, para a gente também ganhar tempo eu acho
que... E pelo que eu observei aqui, tem empresas que já
entregaram, né? Então o que faz com que uma empresa entregue e
outras - ambas trabalharam na mesma obra, com as mesmas
responsabilidades - tenham que ter mais trinta dias, sessenta dias,
noventa dias, cem dias aqui? Acho que não tem sentido isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Deputado Bruno, será dado ao Deinfra o mesmo prazo das
outras empresas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais que o queira discutir, coloco em
votação o Item II do requerimento do Deputado Bruno Souza, que
diz que “Na hipótese de não recebimento da documentação
solicitada até a data de 17.04 (quarta-feira) que esta comissão se
reúna tendo como uma de suas pautas a realização de busca e
apreensão junto aos destinatários recalcitrantes.”

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Exato. Então... Só o problema é que os documentos lá se
encontram, ao que parece... Enfim, eles têm um problema
organizacional e isso tem que ser sanado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Senhores Deputados, vamos à ordem do dia. Item a:
requisição de documento nos termos da planilha anexa, visando a
instruir complementarmente os trabalhos da Comissão.

Vossa excelência está pedindo aqui que se faça uma
reunião.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno
Souza) - Não. O Deputado Bruno requer que sejam emitidos novos

ofícios fazendo a requisição de novos documentos. É isso,
Deputado Bruno?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - “(...) que esta comissão se reúna tendo como uma de
suas pautas a realização de busca e apreensão (...)”. O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Exatamente. [Transcrição: taquígrafa Almerinda Lemos Thomé /
Revisão: Ana Rita Moriconi de Souza]

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Perdão. O “se reúna” veio junto no texto, não é. Seria ã... Eu faço
um em tempo aqui e novamente altero para que seja automático. É
justamente esse o... Isso vem de encontro justamente ao que eu
estou tentando fazer, então não faria sentido. É justamente o
oposto, que a gente não se reúna e que seja automático.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - A documentação está toda aqui relacionada. Peço à
assessoria que faça a distribuição aos senhores Deputados. É
basicamente ao Deinfra... É, Deinfra um ofício, dois, três, quatro,
cinco e um ofício à Universidade Federal de Santa Catarina.O SR. DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO LIMA -

Questão de ordem, senhor Presidente. Coloco em discussão.
(Pausa.)Já fica subentendido que ele errou.
Não havendo quem o queira discutir, em votação.O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Senhores Deputados, continua em discussão. Os senhores Deputados que concordam,
permaneçam como se encontram.(Pausa.)

Peço à assessoria que remeta cópia dessa
solicitação aos senhores Deputados e que providencie o ofício.

Não havendo mais quem o queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Item b, discussão de medidas referentes a
requisições documentais não satisfeitas pelos destinatários.
Discussão e votação da lista inicial de testemunhas conforme rol e
justificativas anexas. Os senhores Deputados também receberam.

Em votação.
Os senhores Deputados que concordam com a busca

e apreensão caso a documentação não venha, permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.

Passo à leitura das pessoas relacionadas pelo
eminente Deputado Bruno Souza: senhor Roberto Ozorio de
Almeida... Dispenso o endereço? Dispenso, né?

Aprovado.
Senhores Deputados, encerrado o item a do

expediente, vamos ao item b.
(O senhor Deputado Estadual Bruno Souza

manifesta-se fora do microfone: “Dispensa.”)
O SR. DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN - Eu tenho

uma dúvida, uma sugestão de ordem operacional. Eu acredito que
seja importante a gente ter uma reunião no dia 16, às 19h, ou os
Deputados serem comunicados anteriormente se chegou ou não o
documento. [Transcrição: taquígrafa Maria Aparecida Orsi]

Senhor Roberto Ozorio de Almeida, senhor Raul
Ozorio de Almeida, senhor Sebastião Moraes Mattos, senhora
Cristiane dos Santos Piccoli, senhor José Luiz Piccoli, senhor Vilmar
Tadeu Bonetti e senhor Paulo Procopiak de Aguiar. São essas as
pessoas solicitadas e relacionadas pelo eminente Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Faremos a comunicação.

Em discussão.Item b, encaminhamento de documentos e
informações. Recebemos ofício do Deinfra dizendo que a
documentação está toda disponível no Deinfra. Vamos remeter
novo ofício ao Deinfra e, caso o Deinfra não nos remeta, entra na
hipótese do Item II do ofício, do requerimento do Deputado Bruno.

(Pausa.)
Não havendo quem o queira discutir, em votação.
Ficam aprovados os nomes.
O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Questão de ordem. Apenas para explicar para os Deputados que se
trata...

Também recebemos ofício do Presidente do Tribunal
de Contas fazendo o encaminhamento da documentação, que está
aqui; também recebemos em meio magnético da empresa Teixeira
Duarte a documentação solicitada; também recebemos da Empa

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Vossa excelência com a palavra.
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O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Muito obrigado.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Só que a gente...

Que se trata justamente das pessoas que nós
precisamos ouvir referente ao período inicial de 82 a 89. Então são
sócios de empresas que estão relacionadas naquele período. E a
especial importância destes é por conta da escassa documentação
que nós temos desse período mais distante. Então as oitivas
dessas pessoas, dessas testemunhas são extremamente
importantes para que a gente possa esclarecer esse período a
respeito do qual não temos muita documentação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Eles já estão convocados. Podemos deixá-los onde estão e
na hora da necessidade, chamá-los.

Com a palavra o Deputado João Amin.
O SR. DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN - A neces-

sidade já pode ser dia 16, né?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Sim. Havendo concordância, feita a leitura. [Transcrição:
Ana Clara Mota.]O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Deputado Bruno, no calendário proposto, no roteiro
proposto por vossa excelência e aprovado, está previsto o início no
dia 17, na quarta-feira, daqui a duas semanas. É isso?

E, por último, o terceiro ofício do Deputado Bruno.
(Passa a ler.)
“A partir do retorno de volume significativo de

documentos em resposta às solicitações desta Comissão, este
Relator requer seja concedida carga à equipe técnica independente-
mente da numeração e carimbo das páginas - os quais poderão ser
realizados progressivamente nos próximos dias.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Sim, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Como vossa excelência deseja, que todos venham no
mesmo dia ou... Destaca-se que nos últimos dias, diante do tempo

consumido (...) o grupo de trabalho não tem podido progredir (...).”O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Deputado, eu... Deputado Bruno, vou me permitir dizer que somente

anexado no processo com as páginas numeradas e rubricadas, sob
pena de sumir qualquer documento. Isso é questão processual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Vossa excelência sugere.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Então nós temos que... Seria interessante então, Presidente, que
nós conseguíssemos estabelecer algum... porque a Casa também
não tem responsabilidade, o pessoal das Comissões tem se
esforçado o máximo, mas como o volume é muito grande,
acabamos de receber dez páginas de processo, dez caixas, perdão,
dez mil páginas. Ou seja, esse documento só chega para nós
depois de carimbado e numerado, o que leva dias, claro, porque é
humanamente impossível resolver isso rapidamente. Só que o
problema é que, apesar de todo o esforço, é tempo que a nossa
equipe poderia estar...

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Então, eu consulto a nossa consultoria da Comissão e também a
experiência dos Deputados que já atuaram em CPIs. Acredito que
como são muitas testemunhas, não sei se há a possibilidade de
desdobrar em dois dias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - São quantas pessoas? [Transcrição: Rafael de Souza
Milke]

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) - São
sete pessoas. E gostaria também de consultar a nossa equipe técnica,
em respeito ao trabalho que tem feito, se poderia ser em dois dias.
Essa é a sugestão, em duas reuniões, em duas etapas, mas que não
fosse uma em uma semana e a outra na outra semana.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Concordo plenamente com vossa excelência.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Conseguimos ter alguma solução paliativa?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Quero aqui propor. Já que no dia 16, Deputado Bruno, nós
temos que encerrar o prazo da documentação, quero propor dividir
em duas etapas: dias 16 e 17.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Sim, vamos fazer. Não vou autorizar sem que haja, para a
anexação no processo, a sua numeração e a sua rubrica.O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Sim. O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Tudo bem, mas...O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Ficam estipulados, então, os dias 16 e 17, sendo quatro
em um dia e três no outro ou no primeiro dia três...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Porque senão não se conserta mais depois, a hora que
se...O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Perfeito. O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Perfeito.O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Perfeito? Então ficam estipuladas as reuniões para a oitiva
nos dias 16 e 17. Quanto à dinâmica, depois vossa excelência nos
apresenta o roteiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Mas já havia pedido à assessoria para fazer um esforço.
Se tiver que requisitar mais algum servidor da Casa para auxiliar
nisso... E eu quero aqui sugerir que a nossa coordenadora das
Comissões, a Natel, seja a responsável pela rubrica de todas as
folhas de todo o processo.

Ainda em discussão. Por gentileza, é importante a
participação dos senhores Deputados.

Quero ainda fazer aqui o registro e vou fazer a leitura
de mais dois ofícios do Deputado Bruno. O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Isso não é... (Ri.) O.K., mas...(Passa a ler.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Eu já fui...
“Diante da adequação dos trabalhos executados pela

equipe técnica até a presente data, este Relator entende que,
muito embora os servidores da casa possam aportar relevante
auxílio, no momento as demandas do grupo de trabalho não
ensejam a necessidade de que sejam destacados de suas funções
para operação exclusiva junto à CPI.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Ela vai lembrar disso por muitos anos. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Eu fui escrivão do processo do impeachment e eu sei o
que é rubricar. (Ri.)Nesse sentido, requer seja dada continuidade à

operação da Comissão nas condições atuais, sem prejuízo de
requisição de servidores da casa a ser realizada oportunamente,
caso necessário.” (Cópia fiel.)

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Muda a rubrica, muda para um ponto (dirige-se à servidora Maria
Natel Scheffer Lorenz). (Ri.)

Com a palavra o Deputado Bruno. Presidente, então se houver a disponibilidade de
convocar mais um servidor para...O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Perfeito. Na verdade é para não utilizar e ocupar um servidor que,
com todo o respeito, tem boa vontade, mas que no momento nós
estamos conseguindo realizar as atividades sem a necessidade...
Não há motivo também para ocupá-los e dispensá-los de outras
atividades importantes. Por isso eu faço esse requerimento para
que sejam dispensados dessa obrigação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Sim, mas vamos lá. Assim que for feita a juntada,
rubricado e numerado, vai-se liberando em carga toda a
documentação, com certeza absoluta, o mais rapidamente possível.
Tá?

Senhores Deputados, estou à disposição se vossas
excelências desejarem mais alguma discussão. Deputado Bruno?(O senhor Deputado Estadual João Amin manifesta-se

fora do microfone: “Quem são?”) O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
De minha parte eu estou satisfeito, Presidente.São os da Casa, que inicialmente haviam...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - O próprio... um Procurador da Casa, enfim...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Senhores Deputados, não havendo mais nada a deliberar,
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dou por encerrada esta reunião, convocando outra, ordinária, para o
dia 10. (Ata sem revisão dos oradores.) [Transcrição: Bruna Maria
Scalco / Revisão: taquígrafa Sibelli D’Agostini / Leitura final:
taquígrafa Siomara G. Videira]

obtenhamos o melhor resultado das oitivas e possamos esclarecer
os fatos. Então entrego... encaminho ao Presidente essa lista com
os nomes para fazermos as inquisições.

Também faço uma ressalva: peço para que os Depu-
tados que compõem a CPI e agradeço muito a presença dos Depu-
tados que hoje representam outros Deputados aqui, mas que estes
já se preparem para esses dois dias, porque serão dias... As
oitivas tendem a ser longas, demoradas. Então se preparem para
estar aqui durante todo o processo para fazermos uma boa
abordagem.

DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA
PRESIDENTE DA CPI

DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN
VICE-PRESIDENTE DA CPI

DEPUTADO ESTADUAL BRUNO SOUZA
RELATOR DA CPI

Deixo já os nomes com o Presidente a fim de que
possa conduzir os trabalhos e também vou encaminhar a cada
Deputado um relatório de progresso dos trabalhos feitos até agora.
Então cada Deputado vai receber um relatório com todos os
progressos até o dia 10...

DEPUTADA ESTADUAL LUCIANE CARMINATTI
MEMBRO DA CPI

DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO KRELLING
MEMBRO DA CPI

DEPUTADO ESTADUAL JERRY COMPER
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Vossa excelência tem o documento para que eu possa
distribuir?

MEMBRO DA CPI
DEPUTADO ESTADUAL JESSÉ LOPES

MEMBRO DA CPI
O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Sim, já foi feita uma cópia e está sendo entregue agora.
DEPUTADO ESTADUAL SARGENTO LIMA

MEMBRO DA CPI
(Procede-se à entrega do documento aos Deputados

presentes).
–––– * * * ––––

1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Então esse documento com o relatório de progresso

mostra o que a equipe técnica fez até agora, toda a documentação
obtida - vocês terão esses detalhes -; a nossa atuação no Deinfra
também, que é um caso especial; a abordagem dada a todos os
contratos; os focos atuais; e as perspectivas em relação ao nosso
cronograma.

COORDENADORIA DE TAQUIGRAFIA DAS COMISSÕES
ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO CONSTITUÍDA PELO ATO DA PRESIDÊNCIA Nº
0030-DL, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA INVESTIGAR
ILICITUDES PRATICADAS NAS OBRAS DA PONTE HERCÍLIO LUZ
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS DESDE A SUA
INTERDIÇÃO ATÉ A ATUALIDADE, REALIZADA NO DIA 11 DE
ABRIL DE 2019, ÀS 10H, NA SALA DE REUNIÕES DAS
COMISSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Está bem detalhado e se restar alguma dúvida de
algum Deputado após isso, nós estamos à disposição também
para sanar qualquer dúvida. [Transcrição: Bruna Maria Scalco.]

Eu trago aqui também, Presidente, a relação
atualizada das testemunhas para as oitivas, e fiz a solicitação da
retirada de uma das testemunhas porque ficamos sabendo agora
que ela faleceu há pouco tempo. Então ainda não aparecia no
sistema o seu registro de óbito e agora veio a aparecer, por isso a
gente faz a retirada dessa testemunha e atualizamos a lista com
algumas novas pessoas, que acredito já tenha sido enviado
expediente ao Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Senhores Deputados, muito bom-dia. Quero também dar o
meu bom-dia a todos as senhoras e a todos os senhores
telespectadores da TVAL, bem como às senhoras e aos senhores
ouvintes da Rádio Digital Alesc.

Havendo quórum regimental, vamos dar início à
reunião da CPI da Ponte. E suas excelências receberam em seus
respectivos gabinetes cópia da ata da 3ª Reunião da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato da Presidência nº
0030-DL, de 21 de fevereiro de 2019, para investigar ilicitudes
praticadas nas obras da Ponte Hercílio Luz.

Da minha parte era isso, Presidente.
Também peço desculpas a todos que acompanham e

têm interesse na Comissão pela nossa prorrogação, mas foi algo
além da nossa vontade. Infelizmente ontem... Infelizmente, não,
acontece isso, a Ordem do Dia ultrapassou o horário da CPI e foi
necessária essa realocação do horário para hoje de manhã. Então
agradeço a compreensão de todos por isso, não foi da vontade dos
Deputados, foi mais forte do que nós devido à Ordem do Dia que
ainda acontecia no plenário e impedia a realização da reunião desta
Comissão.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem a queira discutir, encerramos a

sua discussão.
Em votação.
Os senhores Deputados que a aprovam, permaneçam

como estão.
Muito obrigado, Presidente.Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Abro a palavra para os senhores Deputados se
manifestarem acerca da fala do Deputado Bruno Souza.

Recebo o expediente da eminente Deputada Luciane
Carminatti comunicando a sua ausência no dia de hoje, mas
indicando o senhor Deputado Fabiano da Luz. Seja bem-vindo,
Deputado. Da mesma forma, recebo expediente do Deputado
Sargento Lima dizendo que em virtude de agenda externa não pôde
comparecer, mas que indicava o Deputado Felipe Estevão.
Igualmente, seja bem-vindo, Deputado.

Com a palavra o Deputado João Amin.
O SR. DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN - Na

verdade, Presidente, não é sobre a fala do Deputado Bruno Souza,
mas, sim, um pedido. Eu, da mesma forma como a Comissão vem
fazendo, venho pedindo para algumas pessoas ajudarem na
Comissão, na verdade para elas terem acesso à documentação,
pois estão me ajudando tecnicamente. Eu já pedi pelo doutor
engenheiro Roberto de Oliveira, para que ele fique... Como ele não
é servidor público, então não tem como ser requerido pelo órgão
dele ou ficar à disposição da Assembleia. [Transcrição: Janis Joplin
Zerwes Leite]

Senhores Deputados, passada a discussão e a
votação da ata [da reunião anterior], vamos ao segundo item da
ordem do dia, que consta de orientações acerca da dinâmica das
inquirições; novos nomes para inquirição (relação anexa); e relatório
de progresso do grupo de trabalho.

Com a palavra o eminente Relator, Deputado Bruno
Souza.

Da mesma forma eu faço esse convite - e lhe
apresento por ofício, senhor Presidente Marcos Vieira - ao
engenheiro Carlos Alberto Riederer, que sempre me ajudou e se
dispôs nesses momentos, sobre esse assunto, a também me
ajudar. Ele está me trazendo informações valiosíssimas. E
obviamente que para ter acesso à sala precisa... Eu estou
comunicando formalmente que eu peço para que ele ajude a
Comissão e particularmente a mim.

O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -
Bom dia a todos. Eu peço desculpas pela minha voz, mas eu fui
acometido por uma gripe ousada que resolveu me atacar...

(O senhor Deputado Estadual João Amin manifesta-se
fora do microfone: “Não foi o Vasco.”)

É, o Vasco também... O Vasco, ontem, infelizmente...
(Risos.) Infelizmente tivemos Deputados que não torceram direito...
(Risos.)

E iria fazer esse registro mesmo, porque também a
gente tem informações... Só para conferir, Deputado Bruno, a
pessoa que faleceu é o Luciano Presta. Eu ia fazer esse registro
hoje aqui, já que ele acabou falecendo e não pode nos... colaborar
com a CPI.

(O senhor Deputado Estadual João Amin manifesta-se
fora do microfone. Ininteligível.)

Pode ser... [Transcrição: taquígrafa Siomara G.
Videira]

Mas, Presidente, primeiro falando sobre a ordem das
inquisições, conforme debatido na última reunião, nós dividimos em
dois dias e já estipulamos a ordem dos depoentes para que

Então seriam apenas esses dois registros,
Presidente Marcos Vieira, Relator Bruno e demais Deputados, para
que a gente possa fazer um bom trabalho aqui na CPI.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos
Vieira) - Senhores Deputados, esta presidência defere a solicitação
do Deputado João Amin e comunica a assessoria que também dê
acesso ao Deputado João Amin, por intermédio do engenheiro
Carlos Alberto Riederer.

VALOR: R$ Acréscimo de R$ 9.400,00 que corresponde a 23,5% do
valor total do contrato inicial.
VALOR GLOBAL: Passa de R$ 40.000,00 para R$ 49.400,00
VIGÊNCIA: 26/04/2019 à 26/04/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; Item 4.2 do
Contrato original e item 13.7 do Edital de Pregão 041/2018; Atos da
Mesa nº 101/2017; nº 128/2015 e nº 131/2016 e; Autorização
Administrativa através da Declaração CEO-DF 027/2019.

Está autorizado, Deputado João Amin.
Senhores Deputados, mais alguma manifestação?
O SR. RELATOR (Deputado Estadual Bruno Souza) -

Presidente, apenas para fazer um comunicado em relação ao
progresso da nossa última reunião. Infelizmente as empresas que
não haviam entregue os documentos ainda não nos entregaram, e
restam alguns dias apenas do prazo.

Florianópolis/SC, 2 de Maio de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Felipe dos santos Mendes- Sócio

–––– * * * ––––
Então apenas para comunicar que não nos foram

ainda entregues [os documentos] e eu torço que esse prazo seja
cumprido, para que a gente não tenha que passar para medidas
mais drásticas.

EXTRATO Nº 088/2019
REFERENTE: 2º Termo Aditivo celebrado em 15/04/2019, referente ao
Contrato CL nº 020/2017-00, celebrado em.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos

Vieira) - Com certeza. CONTRATADA: Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
CNPJ: 59.456.277/0001-76Senhores Deputados, não havendo mais nada a

discutir, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra
reunião para quarta-feira (sic) da semana que vem.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do contrato para um prazo de mais 12 meses, mais
precisamente para o período entre 25/05/2019 e 24/05/2020.
REFERENTE Á Serviços de suporte e atualização de licenças Oracle.

Muito obrigado e bom dia. (Ata sem revisão dos
oradores.) [Transcrição: Rafael de Souza Milke / Revisão e Leitura
Final: Siomara G. Videira] VIGÊNCIA: 25/05/2019 à 24/05/2020

VALOR MENSAL: R$ 14.755,95DEPUTADO ESTADUAL MARCOS VIEIRA FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Item 4.1,
Cláusula Quarta, do Contrato original; Atos da Mesa 128/2015,
131/2016 e 101/2017 e; Autorização Administrativa através da
Declaração 012/CEO-DF/2019.

PRESIDENTE DA CPI
DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN

VICE-PRESIDENTE DA CPI
DEPUTADO ESTADUAL BRUNO SOUZA Florianópolis/SC, 3 de Maio de 2019

RELATOR DA CPI Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO KRELLING Nelson Castello Branco Nappi Júnior- Diretor de Tecnologia e

InformaçõesMEMBRO DA CPI
DEPUTADO ESTADUAL JERRY COMPER Ana Claúdia Lopes- Vice Presidente de Serviços

–––– * * * ––––MEMBRO DA CPI
EXTRATO Nº 089/2019DEPUTADO ESTADUAL JESSÉ LOPES

REFERENTE: Dispensa de Licitação CL nº 002/2019-00, celebrado em
15/04/2019.

MEMBRO DA CPI
DEPUTADO ESTADUAL FELIPE ESTEVÃO

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

MEMBRO DA CPI
DEPUTADO ESTADUAL FABIANO DA LUZ CONTRATADO: Elirio Angelo Cansian

MEMBRO DA CPI CPF: 131.581.129-49
–––– * * * –––– OBJETO: Locação de imóvel situado no município de Chapecó/SC, o

qual servirá para instalar o escritório de apoio à atividade parlamentar
da Deputada Marlene Fengler.EXTRATOS
VIGÊNCIA: 01/04/2019 à 31/01/2023
VALOR GLOBAL: R$ 33.014,88EXTRATO Nº 086/2019
VALOR MENSAL: R$ 2.751,24REFERENTE: Contrato CL nº 017/2019-00, celebrado em 23/04/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução da ALESC nº 007/2015 e alterações posteriores;
Autorização Administrativa através do processo LIC nº 0026/2019 e
Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).
CONTRATADA: ENG DTP & MULTIMÍDIA LTDA
CNPJ: 03.556.998/0001-01

ITEM ORÇAMENTÁRIO: As despesas pertinentes ao objeto do presente
contrato correrão à conta da AÇÃO 001144 (Manutenção Serviços
Administrativos Gerais). Elemento 0100 - 3.3.90.36.00 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física). Subelemento 3.3.90.36.15
(locação de imóveis), todos do Orçamento da ALESC.

OBJETO: Aquisição de licença de Software, da marca Adobe Creative
Cloud (ACC), garantia de 24 meses.
VIGÊNCIA: 23/04/2019 à 22/04/2021
VALOR GLOBAL: R$ 131.871,00
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/93, e suas alterações,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI da CF de 1988; Lei nº 10.520 de
17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Atos da
Mesa nº 94 de 09/02/15, nº 128 de 27/02/2015 e 131, de
09/03/2016; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº
62 de 03/12/2018, partes integrantes deste instrumento, assim como
todas as cláusulas e condições contidas nas peças que o compõe;
Edital do Pregão Presencial nº 004 de 04/04/2019.

Florianópolis/SC, 3 de Maio de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 090/2019

REFERENTE: Contrato CL nº 004/2019-00, celebrado em 15/04/2019.
LOCATÁRIA: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).

Florianópolis/SC, 2 de Maio de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral

LOCADOR: Elirio Angelo CansianNelson Castelo Branco Nappi júnior- Diretor de Tecnologia e
Informações CPF: 131.581.129-49

OBJETO: Locação de imóvel situado no município de Chapecó/SC, o
qual servirá para instalar o escritório de apoio à atividade parlamentar
da Deputada Marlene Fengler.

álvaro José Venegas dos Santos- Sócio Diretor
–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 087/2019

VIGÊNCIA: 01/04/2019 à 31/01/2023REFERENTE: 1º Termo Aditivo celebrado em 25/04/2019, referente ao
Contrato CL nº 041/2018-00, celebrado em 18/12/2018. VALOR GLOBAL: R$ 33.014,88

VALOR MENSAL: R$ 2.751,24CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;

Resolução 007/2015 da ALESC e alterações posteriores; Dispensa de
Licitação nº 002/2019; Autorização Administrativa através do Processo
LIC nº 026/2019 e; Atos da Mesa 128/2015.131/3016 e 101/2017.

CONTRATADA: PREMIERE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.260.890/0001-39
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo da
elaboração do projeto de aproveitamento de água pluvial, que
complementa o projeto hidráulico executivo necessário para a
atualização do sistema de abastecimento e distribuição de água
potável do Palácio Barriga-Verde e do Anexo Deputado Epitácio
Bittencourt.

Florianópolis/SC, 3 de Maio de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Elirio Angelo Cansian- Locador

–––– * * * ––––
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EXTRATO Nº 091/2019 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,REFERENTE: Dispensa de Licitação CL nº 013/2019-00, celebrado em
24/04/2019. EXONERAR o servidor JUCEMAR MENDES MATHEUS,

matrícula nº 6529, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-72, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 03 de maio de 2019 (Gab Dep Luiz Fernando Vampiro).

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).
CONTRATADO: LOURIVAL JOSE DA SILVA
CPF: 176.878.539-20

Carlos Antonio BlosfeldOBJETO: Locação de imóvel situado no município de Tubarão/SC, o
qual servirá para instalar o escritório de apoio à atividade parlamentar
do Deputado Felipe Estevão.

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

VIGÊNCIA: 01/04/2019 à 31/01/2023 PORTARIA Nº 1492, de 03 de maio de 2019
VALOR GLOBAL: R$ 14.400,00

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

VALOR MENSAL: R$ 1.200,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução da ALESC nº 007/2015 e alterações posteriores;
Autorização Administrativa através do processo LIC nº 0028/2019 e
Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.
ITEM ORÇAMENTÁRIO: As despesas pertinentes ao objeto do presente
contrato correrão à conta da AÇÃO 001144 (Manutenção Serviços
Administrativos Gerais). Elemento 0100 - 3.3.90.36.00 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física). Subelemento 3.3.90.36.15
(locação de imóveis), todos do Orçamento da ALESC.

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,

Florianópolis/SC, 3 de Maio de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos NOMEAR JUCEMAR MENDES MATHEUS, matrícula nº

6529, 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 03 de maio
de 2019 (Liderança do MDB).

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 092/2019

REFERENTE: Contrato CL nº 019/2019-00, celebrado em 24/04/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).

Carlos Antonio BlosfeldCONTRATADA: LOURIVAL JOSE DA SILVA
Diretor de Recursos HumanosCPF: 176.878.539-20

–––– * * * ––––OBJETO: Locação de imóvel situado no município de Tubarão/SC, o
qual servirá para instalar o escritório de apoio à atividade parlamentar
do Deputado Felipe Estevão.

PORTARIA Nº 1493, de 03 de maio 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

VIGÊNCIA: 01/04/2020 à 31/01/2023
VALOR GLOBAL: R$ 14.400,00
VALOR MENSAL: R$ 1.200,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução 007/2015 da ALESC e alterações posteriores; Dispensa de
Licitação nº 013/2019; Autorização Administrativa através do Processo
nº 028/2019 e; Atos da Mesa 128/2015.131/3016 e 101/2017. 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,

Florianópolis/SC, 3 de Maio de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Lourival José da Silva- Locador

–––– * * * ––––

PORTARIAS NOMEAR NOELI WELTER TABORDA, para exercer o
cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Luciane Maria Carminatti - Tunapolis).

PORTARIA Nº 1490, de 03 de maio 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 1494, de 03 de maio 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 2016PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce

Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de abril 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,

MD - Gabinete da Presidência

Matrícula Nome do Servidor Cidade

6410 JAIR LUIS PEDRI JARAGUÁ DO SUL
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

NOMEAR DALVANA CORDAZZO, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-43, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Luciane Maria Carminatti - Coronel Freitas).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1491, de 03 de maio 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

–––– * * * ––––
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