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P L E N Á R I O

ATA DA 034ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana
Campagnolo - Bruno Souza - Dr. Vicente
Caropreso - Felipe Estevão - Fernando Krelling -
Ismael dos Santos - Ivan Naatz - Jair Miotto -
Jerry Comper - Jessé Lopes - João Amin - José
Milton Scheffer - Julio Garcia - Kennedy Nunes -
Laércio Schuster - Luiz Fernando Vampiro -
Marcius Machado - Marcos Vieira - Marlene
Fengler - Mauro de Nadal - Milton Hobus -
Nazareno Martins - Neodi Saretta - Nilso
Berlanda - Padre Pedro Baldissera - Paulinha -
Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Sargento Lima -
Sergio Motta - Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Menciona visita à cidade de Canoinhas,
agradecendo a acolhida na Capital Mundial da
Erva Mate. Lá, esteve no Hospital Santa Cruz,
que tem a receber do estado R$ 1.165.000,00.
Comunica à diretoria daquele hospital que foi
assumido um compromisso com o secretário da
Saúde para tentar reverter, verificando o motivo
da suspensão dos repasses.

cada escola de formação serão direcionados à
Polícia Rodoviária Estadual, o que vai solucionar
definitivamente o problema, não havendo mais a
redução de efetivo. [Taquígrafa: Sara]

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -
Inicia o pronunciamento parabenizando o
Paradesporto de Blumenau, que conquistou 30
medalhas nas modalidades de atletismo e
natação. Comenta que o Paradesporto, além de
ser um ensino para a vida, é um exemplo de
inclusão social. Finaliza exaltando os atletas,
os municípios e a coordenadora Giselle Margot
Chirolli, que está fazendo um excelente trabalho.

Na cidade de Itapoá reviu a diretora
de escola Mariza Scholz, irmã da professora
Sueli Scholz, já falecida, e informa que as
demandas foram ouvidas, estão em processo
de trabalhos e serão encaminhadas a cada
uma das secretarias correspondentes. Informa que, no dia anterior, a Frente

Parlamentar em Defesa do Vale do Itajaí se
reuniu na Amavi, em Rio do Sul, e lá estavam
presentes prefeitos, vereadores e deputados
estaduais para receber as demandas das lide-
ranças comunitárias e empresariais da região.
Destaca a importância da duplicação da
BR-470, devido ao número alto de óbitos nos
últimos anos; o fortalecimento do sistema de
contenção de cheias, por conta dos problemas
causados pelas barragens; e a permanência
das instituições de estado. Também cita outra
pauta discutida na reunião, a ligação do Alto
Vale com o Planalto Norte através da BR-477.
Exalta a importância da sua frente parlamentar,
que pretende dar voz e ouvidos para o Alto
Vale, o Médio Vale e à Amfri.

PRESIDÊNCIA - Deputado Mauro de Nadal Em Canoinhas, as pessoas se
manifestaram em relação à BR-477, uma
estrada que se encontra completamente
destruída, fruto de um desserviço de governos
anteriores, e garante que encaminhará este
pleito à secretaria correspondente.

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

********* Comenta sobre o Projeto de Lei n.
0039/2019, de sua autoria, que dispõe sobre
uma melhor distribuição dos efetivos da Polícia
Militar, ou seja, diretamente direcionados, após
a formatura, à Polícia Rodoviária Estadual.
Ressalta que muito se tem falado sobre a
segurança ou insegurança das lombadas
eletrônicas, porém nada substitui a figura do
patrulheiro rodoviário estadual às margens das
rodovias, que é muito mais do que um agente
para aplicar multas, pois proporciona segurança
para o usuário da rodovia. Acredita que 10% de

Breves Comunicações
DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) -

Confraterniza com todos os membros da equipe
do Hospital Help Vida, cuja inauguração esteve
presente na cidade de Joinville, considerando
que foi uma excelente escolha, pois a cidade é
a plataforma de arremesso das empresas mais
bem sucedidas do estado. Parabeniza a
empresa por estar patrocinando o time de
futsal, o que caracteriza uma chegada com o pé
direito na cidade.

Comenta que está preocupado com a
exploração do Xisto em Papanduva,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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considerando um atraso por não ser uma
energia renovável. E informa que vários países
já proibiram a exploração dessa rocha. Faz um
apelo ao governo federal para que trate do
assunto e se posiciona contra a exploração por
conta do risco de contaminação do solo,
nascentes e lençóis freáticos.

470 mortes em cinco anos na referida rodovia.
Notifica que o estado catarinense não aguenta
mais o descaso do governo federal e comenta
que a duplicação da mesma é um “faz de
conta” desde 2010; a manutenção não
funciona, é buraco que não acaba mais,
principalmente no trecho de Pouso Redondo a
Navegantes. Fala que apenas há um caminho
para a situação, é o governador do estado
receber a Bancada do Vale, unir-se, e solicitar
uma audiência com o presidente da República,
para termos uma resposta sobre a questão o
mais rápido possível.

que os 14% ou 15% já eram insuficientes,
acarretando todos esses problemas. Ressalta
que a questão é muito preocupante e espera
que o governo não reduza o percentual.

Registra que no último domingo foi
comemorado o Dia Mundial e Nacional de
Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do
Trabalho, uma data criada para alertar a
sociedade sobre este problema.

Por fim, exalta a importância da referida
frente parlamentar, que age de forma
suprapartidária, cobrando melhorias para a região. Relata que, em tempos de tecnologia,

estudos revelam os novos adoecimentos do
trabalhador. Repercute dados publicados pelo
Observatório Digital de Segurança e Saúde do
Trabalho: A cada 3h40min um trabalhador morre
vítima de acidente de trabalho, e a cada 49
segundos um trabalhador é acidentado com os
mais diversos tipos de lesões. Com a revolução
digital, nas últimas três décadas, tem aumentado
à incidência dos casos de ansiedade, depressão,
perda do sentido do trabalho, principalmente entre
os operadores de telemarketing, além dos
problemas por esforço repetitivo, transtornos
psíquicos e transtornos de voz e audição. Existe,
ainda, a pressão do desemprego, e muitos relatam
situações de assédio moral e outras questões
preocupantes. [Taquígrafa: Sara]

Deputado Jerry Comper (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo discurso e comenta
que existem muitas dificuldades, porém é
possível, através de um trabalho em conjunto,
resolver as questões da citada região.
[Taquígrafa: Sara]

Por fim, destaca que o governador
Carlos Moisés tem que liberar os parla-
mentares para que o presidente Bolsonaro os
ouça e dê uma esperança para que vidas humanas
não sejam mais ceifadas de forma tão trágica.

DEPUTADA ADA DE LUCA (Oradora) -
Tece comentários a respeito do momento mais
importante na vida de um ser humano, que é o
nascimento de uma criança, pois envolve vários
fatores e entende que o poder público deve
oferecer condições básicas para que a
gestante tenha toda a assistência neces-
sária na hora do parto.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Menciona que 40% da economia
catarinense passam pela BR-470. Solidariza-se
com as famílias que perderam seus entes
queridos. Informa que conversou com o
presidente do DNIT, no sentido de cobrar de
Brasília ação rápida e radical para que não
ocorram outras fatalidades.

Aborda o tema em função da suspensão
do repasse mensal de R$ 150 mil para
manutenção da maternidade do Hospital São
Donato, de Içara, que realiza, em média, 105
partos por mês, sendo que 35 são gestantes
de Içara e as demais dos outros 11 municípios
da região da Amrec. Também, salienta que a
Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma,
atende 20% acima da sua capacidade, devido
ao corte em mais de 85% dos repasses feitos
ao Hospital São Donato, de Içara, e entende que o
atendimento na maternidade ficou prejudicado.

Deputado Doutor Vicente Caropreso
(Aparteante) - Acrescenta que Santa Catarina
em termos de infraestrutura está uma
vergonha, o presidente tem que transferir os
recursos que o estado catarinense merece.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Partido: MDB
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Orador) -

Informa que foram liberados pelo governo
mais R$ 35 milhões destinados às obras
para a BR-282.

Lamenta a paralisação de inúmeras
rotas da Avianca que afetou a conexão entre
Chapecó e Florianópolis. Entende que essa
paralisação causa um forte impacto na
economia do extremo oeste catarinense.
Compreende que o estado enfrenta dificuldades
financeiras, e considera necessária uma
intervenção do governo estadual e federal para
buscar alternativas.

Partido: PSD
DEPUTADO KENEDDY NUNES (Orador) -

Comenta que passou pelo trecho da BR-470
onde ocorreu, novamente, grave acidente no
final de semana, comparando a rodovia a uma
roleta russa.

Exibe vídeo de matéria jornalística em
que mostra a angústia de uma mãe de
gêmeas porque o parto das filhas será feito
em outro hospital. Indaga para onde irão as
mães no momento tão especial, que é o
nascimento de um filho.

Tece comentários de que o Brasil é o
quinto país no mundo em número de suicídios
e, que cerca de 14 milhões de adolescentes
praticam a automutilação. Acrescenta que os
jovens estão escolhendo regiões ocultas do
corpo para praticar a automutilação, tornando
ainda mais difícil a percepção destas
ocorrências por terceiros. Afirma que o suicídio
é a segunda maior causa de morte da
juventude no Brasil, sendo o estado do Piauí
com maior incidência e, coincidentemente, o que
possui o maior número de jovens desempregados.

Comenta que o mercado de viagens
aéreas é dominado por duas companhias, a
Latam e a Gol, seguida pela Azul que ainda
busca solidez no mercado. Argumenta que os
voos que ligam Florianópolis e Chapecó
possuem uma média de ocupação de 90% de
passageiros, enquanto a média nacional é de
60%, caracterizando-se como uma linha viável.

Por isso, pede o apoio dos nobres
parlamentares para que se busque uma
solução junto ao governo do estado e ao
secretário da Saúde. [Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) - Inicia
o discurso informando sobre o evento
internacional chamado ‘Fórmula 1 dos Mares’,
e que o mesmo é muito importante por gerar
recursos e fomentar a economia na região de
Itajaí. E, ao mesmo tempo, demonstra preocu-
pação ao afirmar que há riscos de o evento não
acontecer em Itajaí, mas sim em outros estados.

Conclui que pode haver um
envolvimento maior por parte do governo e
sugere isenção nos impostos sobre o
combustível, em troca de um fortalecimento
nos voos entre Chapecó e Florianópolis. Pede
para que os deputados se irmanem nesse
pleito, argumentando que o oeste é uma região
muito importante para o estado.

Garante que a Unale - União Nacional
dos Legisladores e Legislativos Estaduais,
junto com diversas entidades, criará políticas
públicas capazes de salvar esta geração.
Convida os deputados para os seminários dos
estados do sul e centro-oeste, que vão abordar
o tema da sua fala na presente data.

Comunica que para o evento acontecer,
o município de Itajaí precisa apresentar uma
proposta à empresa organizadora até 15 de
maio. Reitera que o governo de Santa Catarina
precisa dar uma contrapartida para que o
evento aconteça no estado, pois o turismo
catarinense não pode perder este retorno finan-
ceiro para o município citado e região.

Faz referência aos contratos dos
servidores temporários. Alerta que são 1.700
servidores contratados pelo regime ACT e os
mesmos começam a vencer em junho.
Comenta que ainda não há previsibilidade do
governo catarinense efetuar contratações via
concurso, mas que esse método de
contratação é uma boa alternativa para manter
o sistema prisional em funcionamento.

Ressalta que foi aprovada uma lei no
Senado exigindo que sejam registrados os
casos de autodestruição, dessa forma os
planos de saúde serão obrigados a cobrir os
custos quando acontecerem estes casos.
Encerra, destacando que nada é mais
importante que a vida.

Aborda a proposta de lei remetida pelo
governador do estado, que trata do combustível
para aviões, a qual reduz de 17% para 7% o
ICMS do querosene, porém o governo não exige
nenhuma contrapartida. Informa que 14 es-
tados da Federação reduziram o ICMS e todos
fizeram uma compensação. Solicita uma
resposta do governo do estado, no que diz
respeito à falta de contrapartida para
compensar a diminuição de impostos no
combustível de aviões. [Taquígrafa: Sílvia]

Deputada Ada De Luca (Aparteante) -
Corrobora e parabeniza o deputado por sua
fala, se colocando à disposição para ajudar.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Comunica que enviou um projeto de lei
que retira um item do artigo 4º da Lei n.
17.215, que prevê a contratação por uma única
vez e pelo mesmo prazo. Afirma que essa
previsão pode causar impactos negativos no
sistema prisional de Santa Catarina. Apela ao
governo do estado para que dê atenção a este
tema, argumentando que a forma de
contratação pelo regime ACT é mais barata, que
não há tempo hábil para fazer um concurso
público e nem para efetuar os treinamentos
necessários para os novos servidores.

Partido: PT
DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) -

Comenta sobre a reportagem que foi veiculada,
em data anterior, sobre a possibilidade de
paralisação de atendimento das UTIs dos
hospitais públicos do estado, em função de dívidas
na ordem de aproximadamente R$ 300 milhões.

**********
Partidos Políticos

Partido: PSD A reportagem fala que o próprio
secretário da Saúde informa que com as ameaças
de interromper o fornecimento, se cumpridas, em
nove dias os centros cirúrgicos de todo o estado
vão parar as atividades, e em 14 dias as UTIs
terão os atendimentos comprometidos.

DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -
Registra sua participação em reunião no
município de Rio do Sul, da Frente Parlamentar
em Defesa do Vale, demonstrando preocupação
em relação à indignação do povo da região
sobre notícia trágica de grave acidente na
BR-470. Cita que já foram 102 mortes em
2018, 38% a mais que em 2017, são quase

Comenta que caso o governo resolva
efetuar concursos deve agilizar o edital e que,
nesse caso, pede para que dê preferência aos
que já são concursados e estão aguardando na
fila. E insiste, afirmando que o modelo de
contrato ACT é mais econômico e necessário
para o atual momento do estado.

Questiona como serão quitados os
débitos se foram ao STF para reduzir o índice
de investimento em Saúde para 12%, sendo

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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Deputada Marlene Fengler (Aparteante) -
Parabeniza o deputado pelo pronunciamento e
concorda que o governo pode oferecer
benefícios fiscais para as empresas aéreas, em
troca de mais voos regionais, nacionais e
internacionais.

solicitando ao secretário da Saúde informações
acerca do pedido de avaliação para diagnóstico
de deficiência auditiva do senhor Francisco
Pereira, através do Sistema de Centrais de
Regulação - Sisreg.

nador do estado pela regulamentação da Lei n.
12.854/03, que institui o Código Estadual de
Proteção aos Animais, conforme previsto em
seu art. 35.

Em discussão.
Em discussão. (Pausa)

Deputado Nazareno Martins (Aparteante)
- Corrobora a fala do deputado e lamenta a
perda da Avianca, que está impactando
negativamente o oeste catarinense. Concorda
que o governo deve intervir para melhorar a
situação do estado em relação aos voos
regionais. [Taquígrafa: Sara]

(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. 0192/2019, de autoria do
deputado Marcius Machado, apelando ao gover-
nador do estado pela implantação do projeto
“POUPATEMPO - Centrais de Atendimento ao
Cidadão”, programa do Governo do Estado de
São Paulo com o objetivo de concentrar em um
único espaço físico a prestação de diversos
serviços públicos à sociedade.

Pedido de Informação n. 0188/2019,
de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Educação informações
acerca do repasse de dinheiro para que as APAEs
façam a contratação dos professores.

Partido: PDT
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO (Orador)

- Tece comentários a respeito do Dia do
Trabalhador, defendendo que o trabalho
mantém a esperança, coloca o alimento na
mesa, sustenta o sonho dos brasileiros por um
país mais justo e igualitário. Recorda a última a
reforma trabalhista, que ocorreu há pouco
tempo, por existir 13 milhões de
desempregados, e não vislumbra mais emprego
no país com a reforma da Previdência que se
pretende fazer no atual governo federal.

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

permaneçam como se encontram.
(Pausa)
Em votação.

Aprovado. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Pedido de Informação n. 0189/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
solicitando ao secretário da Saúde informações
acerca do repasse de recursos para o município
de Concórdia para realização de exames de
cintilografia.

Aprovada.
Moção n. 0193/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, manifestando ao
diplomata Rodrigo Fonseca, Consulado-Geral do
Brasil em Miami, pela recepção da delegação
da Unale e parabenizar pelo excelente trabalho
que vem sendo desenvolvido frente ao Conselho
do Setor Econômico e de Promoção Comercial.

Demonstra sentimento de orgulho ao
relatar que foi no governo de Getúlio Vargas
que os direitos trabalhistas se consagraram, e
menciona o grande líder Leonel Brizola, um
defensor do trabalho, da educação e dos
direitos iguais para todos. Também ressalta a
homenagem que será realizada, na presente
data, na Alesc, para homenagear os 100 anos
do nascimento do ex-presidente João Belchior
Marques Goulart, o Jango.

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

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Aprovado. Em votação.
Pedido de Informação n. 0190/2019,

de autoria da deputada Marlene Fengler,
solicitando ao secretário de Segurança Pública
informações acerca dos motivos que justifica a
desativação do Posto de Atendimento do
Instituto Geral de Perícia no município de São José.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Deputada Paulinha (Aparteante) -

Corrobora a fala do deputado e enaltece a
homenagem justa para Jango. [Taquígrafa: Sílvia]

Aprovada.
Moção n. 0194/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, parabenizando o
tenente-coronel Darci Rodrigues Junior,
comandante da Guarnição Especial do
município de Içara, pelo compromisso que
assumiu junto à corporação da Polícia Militar
por todos os anos dedicados a servir a sociedade
com muita competência e discernimento.

Partido: PSDB
DEPUTADO DOUTOR VICENTE

CAROPRESO (Orador) - Inicia o discurso
relembrando, rapidamente, que no ano de 2000
participou da Comissão Especial sobre a morte
de João Goulart, e narra sua experiência
positiva na citada comissão.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria a sra.

deputada Marlene Fengler.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Informa que no dia 7 de maio
acontecerá uma audiência pública sobre
Telemedicina, e convida a todos para
comparecerem. Comenta a importância de se
conhecer as nuances tecnológicas na Medicina
e, ao mesmo tempo, lamenta que boa parte da
população, usuária do SUS, não possui o
acesso a essas tecnologias.

Em discussão.
Aprovado. (Pausa)
Moção n. 0188/2019, de autoria do

deputado Jair Miotto, apelando ao ministro da
Educação pela urgente nomeação de
enfermeiros aprovados no Concurso Público n.
06/16, realizado pelo Hospital Universitário
Polydoro Ernani de São Thiago, da Universidade
Federal de Santa Catarina.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0195/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, manifestando ao
governador do estado repúdio contra o
desrespeito por não manter a mesma
consideração e apreço externado pela FURJ e
pela Univille apenas para responder ao ofício
sobre a situação do terreno doado e a
construção do centro de inovação.

Relata a importância da secretaria da
Saúde em estimular o uso da Medicina
tecnológica. Comenta que o Tele-
eletrocardiograma já é utilizado em 320
municípios, trazendo resultados satisfatórios.
Também fala sobre a Teledermatologia,
tecnologia desenvolvida na UFSC em parceria
com a Secretaria de Estado, que atualmente
está presente em mais de 200 postos de
Saúde espalhados por Santa Catarina.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Em discussão.
Moção n. 0189/2019, de autoria do

deputado Moacir Sopelsa, cumprimentando o
presidente da Cooperativa Regional Itaipu pela
passagem dos 50 anos de fundação.

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

permaneçam como se encontram.Conta que em alguns países já é
comum o uso da Telemedicina e exemplifica o
caso do Canadá, onde o Conselho impõe que
as primeiras consultas sejam presenciais para que
se possa obter a confiança mútua entre paciente e
profissional e, em seguida, dar continuidade ao
tratamento através da Telemedicina.

Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Moção n. 0196/2019, de autoria do

deputado Kennedy Nunes, manifestando ao
embaixador Pedro Henrique Lobes Borio,
Consulado Geral do Brasil em San Francisco -
Califórnia, agradecimento pela recepção da
delegação da Unale e parabenizar pelo
excelente trabalho que vem sendo realizado.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Finaliza o pronunciamento, reforçando a
importância dessa audiência e informa que
especialistas e entidades da área da Medicina
estarão presentes no evento.

Moção n. 0190/2019, de autoria do
deputado Felipe Estevão, apelando à
Superintendente Regional Sul do INSS pela
manutenção da agência do município de
Laguna, especialmente no que se refere às
perícias médicas.

Em discussão.
(Pausa)

Deputado Sargento Lima (Aparteante) -
Corrobora a fala do deputado e considera de
suma importância o uso da Telemedicina.
[Taquígrafa: Sílvia]

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovada.

********** Em votação. Moção n. 0197/2019, de autoria do
deputado Kennedy Nunes, manifestando ao
presidente da Câmara Municipal de Pederneiras-
São Paulo, repúdio ao desrespeito do vereador
Marildo Antônio Ruiz que expressou agressões
verbais contra a vereadora Regina Barrach.

Ordem do Dia Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia. Aprovada.
Pedido de Informação n. 0187/2019,

de autoria do deputado Neodi Saretta,
Moção n. 0191/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, apelando ao gover-
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Em discussão. Luciane Carminatti; 0394/2019, de autoria do
deputado Padre Pedro Baldissera; 0395/2019,
de autoria da deputada Paulinha; 0396/2019,
de autoria do deputado Milton Hobus;
0397/2019, de autoria do deputado Felipe
Estevão; 0398/2019, de autoria do deputado
Kennedy Nunes; 0399/2019 e 0400/2019, de
autoria do deputado Sargento Lima;
0416/2019, de autoria do deputado João
Amin; 0417/2019, de autoria do deputado
Ismael dos Santos; 0418/2019 e 0419/2019,
de autoria do deputado Nilso Berlanda.

Secretaria de Planejamento. Acredita na neces-
sidade de se buscar parcerias pública e privada
para que a obra da BR-470 possa sair do papel.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Discutiu a presente matéria o sr.
deputado Kennedy Nunes.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-

dente) - A Presidência suspende a sessão, por
até 20 minutos, para que possam usar a
tribuna os srs.: Rafael Antônio Calza, Cícero
Trindade, representantes da Empresa Rockfella;
e a sra. Andrea Monteiro, diretora da ONG
Autonomia, entidades que visam acolher e
auxiliar as famílias dos autistas e pessoas com
deficiência em Florianópolis. Também o sr.
Celso Rogério Ribeiro, prefeito municipal da
cidade de Correia Lima, acompanhado da
rainha Maria Rafaela Bueno, e das princesas
Uly Lenzi e Camila Velho, para divulgar a Festa
Nacional do Peão Laçador no município.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Aprovada.
Moção n. 0198/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, apelando ao gover-
nador do estado pela celebração de convênio
para a instalação de fábrica de lajotas, tubos e
meios-fios no Presídio Regional de Lages e para
que a iniciativa seja aplicada às demais
unidades prisionais.

A Presidência comunica ainda que serão
enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s:

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. 0568/2019, de autoria do deputado

Rodrigo Minotto; 0569/2019, de autoria do
deputado Doutor Vicente Caropreso;
0570/2019 e 0582/2019, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 0571/2019,
0572/2019, 0573/2019, 0583/2019,
0584/2019 e 0585/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0578/2019 e
0579/2019, de autoria do deputado João
Amin; 0580/2019, de autoria do deputado
Padre Pedro Baldissera; 0581/2019, de
autoria do deputado Sargento Lima;
0586/2019 e 0587/2019, de autoria do
deputado Nilso Berlanda.

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

Aprovada. DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Reabre a sessão, dando continuidade à
Explicação Pessoal.

Moção n. 0199/2019, de autoria do
deputado Luiz Fernando Vampiro,
cumprimentando o empresário Jaimar
Meneghel, pelos 80 anos da Indústria e
Comércio de Motopeças.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
(Orador) - Fala sobre a gama de sabedorias
encontrados nas universidades, como o
saber popular, científico, religioso, cultural e
histórico, que surgiram na história da
civilização, especialmente a ocidental, por
volta de 1088, em Bolonha, na Itália, na
primeira universidade da Europa, com cursos
de Direito, Teologia e Medicina e, quase mil
anos depois, os primeiros cursos superiores
chegaram no Brasil. Cita que a primeira
universidade brasileira foi a Universidade
Federal do Paraná, que surgiu efetivamente
no ano de 1912.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Deputado Nilso Berlanda - Pede a

palavra pela ordem.Requerimento n. 0380/2019, de
autoria do deputado Neodi Saretta, solicitando
ao gerente estadual da operadora TIM a
regularização do sinal de telefonia móvel no
município de Abelardo Luz, bem como a
implantação da cobertura móvel 4G.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Concede a palavra, pela ordem, ao sr.
deputado Nilso Berlanda.

DEPUTADO NILSO BERLANDA - Discute
a indicação n. 0586/2019, sobre a rodovia
SC-477, que liga os municípios de Canoinhas e
Papanduva, dizendo que não tem como
transitar neste trecho à noite. Cita que outros
deputados já fizeram manifestos. Deixa
registrado que irão interditar este acesso à
noite e, da mesma forma, o acesso de Três
Barras a Canoinhas. Lamenta e diz que o gover-
nador está tomando providências junto ao
secretário de Infraestrutura.

Faz tal preâmbulo para homenagear a
Furb, a Universidade Regional de Blumenau,
que no dia 02 de maio completa 55 anos, uma
universidade que orgulha todos os catarinenses,
com mais de 30 cursos, 7.500 alunos, um
belíssimo espaço, laboratórios, não só trabalhando
na graduação, mas, sobretudo, na extensão.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Requerimento n. 0381/2019, de

autoria do deputado Neodi Saretta, solicitando
ao gerente estadual da operadora Claro a
regularização do sinal de telefonia móvel no
município de Abelardo Luz, bem como a
implantação da cobertura móvel 4G.

Faz um reconhecimento ao trabalho da
reitora, Dra. Marcia Sardá. Registra que há duas
semanas teve um reunião com a mesma para
discutir e levar uma proposta para o secretário da
Educação, sr. Natalino Uggioni, para que haja uma
parceria com o Artigo 170 e investir em alunos que
queiram a formação em licenciatura, resolvendo
assim a questão das vagas ociosas em alguns
cursos daquela universidade.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
[Taquígrafa: Ana Maria]

**********
Em discussão. Explicação Pessoal
(Pausa) DEPUTADO MILTON HOBUS (Orador) -

Faz referência à reunião que participou com a
Bancada do Vale, em data anterior, juntamente
com os prefeitos, vereadores e lideranças da
região para discutir as aflições da população da
região. Acrescenta que o Alto Vale é uma das
regiões do estado que mais sofre por falta de
investimentos estratégicos do governo, sendo
que a comunidade também está asfixiada pela
falta de duplicação e manutenção da BR-470.
Ressalta que insiste na questão, para que o
governador Moisés solicite audiência ao
presidente da República e se tenha a certeza
de que o presidente Bolsonaro não faça
promessas como os anteriores. Comenta
novamente a situação das rodovias federais do
estado, as quais há décadas não recebem
manutenção adequada, e que não adianta mais
conversar com ministros de estado. Destaca que
se torna urgente e necessária mobilização liderada
pelo atual governador para tratar da questão.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -

Parabeniza o deputado pela pauta e declara que
a Furb é um patrimônio catarinense e fica feliz
com os seus 55 anos, e uma equipe forte
trabalhando na administração, liderada pela
reitora Marcia Sardá, a quem cumprimenta.
[Taquígrafa: Sara]

Aprovado.
Requerimento n. 0382/2019, de

autoria do deputado Neodi Saretta, solicitando
ao gerente estadual da operadora Vivo a
regularização do sinal de telefonia móvel no
município de Abelardo Luz, bem como a
implantação da cobertura móvel 4G.

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) -
Retorna à tribuna para, mais uma vez, falar
sobre a questão dos jovens que se
automutilam e cometem suicídio. E, a partir de
um áudio recebido, no presente momento, de
um pai que relata o suicídio do filho, enfatiza
que o tema deve ser discutido e faz um alerta a
todos para que permaneçam atentos aos sinais
que os adolescentes demonstram, pois muitas
vezes um abraço, um carinho salva uma vida.
Também, destaca que a Unale está atenta a
esse assunto e realizará seminários para
debater e buscar soluções, como políticas
públicas sociais.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Esta Presidência comunica que defere

de plano os Requerimentos n.s: 0379/2019,
de autoria do deputado Maurício Eskudlark;
0383/2019, de autoria do deputado Marcos
Vieira; 0384/2019, de autoria do deputado
Neodi Saretta; 0386/2019 e 0401/2019, de
autoria do deputado Laércio Schuster;
0387/2019, 0388/2019, 0389/2019,
0390/2019, 0402/2019, 0403/2019,
0404/2019, 0405/2019, 0406/2019,
0407/2019, 0408/2019, 0409/2019,
0410/2019 e 0411/2019, de autoria do
deputado Valdir Cobalchini; 0391/2019,
0412/2019, 0413/2019 e 0414/2019, de
autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro;
0392/2019, de autoria do deputado Moacir
Sopelsa; 0393/2019, de autoria da deputada

Demonstra preocupação com relação ao
pedido de informação que enviou à Celesc, que
até a presente data não recebeu resposta, e
solicita aos líderes do governo apoio para as
reivindicações do Parlamento.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Corrobora a fala do deputado e
considera a depressão o mal do século XXI.
[Taquígrafa: Sílvia]Finaliza parabenizando todos os

trabalhadores de Santa Catarina, que fazem do
estado o melhor do Brasil.

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - Não havendo mais oradores a fazer uso
da palavra, encerra a sessão, convocando
outra, especial, para a presente data, às 19h,
em homenagem aos 100 anos do ex-presidente
João Belchior Marques Goulart - O Jango.
[Revisão: Taquígrafa Sílvia].

Deputado Laércio Schuster (Aparteante)
- Parabeniza o deputado pelo tema do discurso
e o enaltece pela visão estratégica de gestão.
Critica a reforma administrativa do governo
Moisés, porque a mesma acaba com a

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



6 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.432 06/05/2019

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE Aprendizagem que, posto em discussão e votação foi aprovado por

unanimidade. Ato contínuo a Presidente fez leitura de requerimento

de Convite da Comissão de Educação, Cultura e Desporto ao

Secretário da Educação do Estado de Santa Catarina, o Senhor

Natalino Uggioni, para comparecer à próxima reunião da Comissão

para publicizar as ações do Governo para o período. Posto em

discussão, a Deputada Paulinha fez sugestão que se inclua em

discussão as Metas do Plano Estadual de Educação. O Deputado

Valdir Cobalchini fez sugestão que a secretaria possa prestar

esclarecimentos acerca de reforma administrativa. A Presidente

propôs encaminhamento de requerimento de convite para tratar

das ações do governo e reforma administrativa na próxima reunião

da comissão que, posto em discussão e votação foi aprovado por

unanimidade. A seguir, acatando a sugestão da Deputada

Paulinha, a Presidente encaminhou indicação de que em um

próximo momento se trate nesta comissão da execução das Metas

do Plano Estadual de educação. Nada mais havendo a tratar, a

senhora Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados

e encerrou a presente reunião. E para constar, eu, secretário da

Comissão, Pedro Squizatto Fernandes, lavrei a presente ata, que

após lida e aprovada será assinada pelo senhor Presidente e,

posteriormente será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EDUCAÇÃO CULTURA
E DESPORTO, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, às

onze horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência

do senhora Deputada Luciane Carminatti, com amparo nos artigos

133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 1ª

Reunião Ordinária da Comissão Educação Cultura e Desporto,

referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foram

registradas as presenças dos seguintes Deputados: Valdir

Cobalchini, Fernando Krelling, Ismael dos Santos, Nazareno

Martins, Paulinha e Jessé Lopes representando a Deputada Ana

Campagnolo através de Ofício. Havendo quórum regimental, a

senhora Presidente abriu a reunião e agradeceu a presença de

todos os presentes. Ato contínuo submeteu à apreciação a Ata da

reunião de instalação da presente Comissão, que foi aprovada por

unanimidade. Em seguida a Presidente fez leitura de Convite para

comparecimento em Aula Magna a ser realizada na Escola Leonel

Brizola no município de Bombinhas às dezenove horas do dia vinte

e nove de março de dois mil e dezenove, que foi seguido por

menção da Deputada. Ato contínuo a Presidente fez leitura de

requerimento, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que

dispõe sobre solicitação do Prefeito de São Carlos, representando

os municípios de Águas de Chapecó, Caibí, Cunhataí, Cunha Porã,

Mondaí, Palmitos, Riqueza e São Carlos referente à solicitação que

esta Comissão faça pedido à Secretaria do Estado da Educação de

Santa Catarina, que realize Revisão dos critérios de pagamento do

transporte escolar realizados aos municípios pelo governo do

estado que, posto em discussão e votação foi aprovado por

unanimidade. Ato contínuo a Presidente fez leitura de

requerimento, de sua autoria, relativo à Solicitação da Sociedade

Brasileira para o progresso da ciência de Santa Catarina - SBPC/SC

que requer cobertura da TVAL e AGENCIA AL para realização da

Caravana Catarinense da Ciência entre os dias vinte e um a vinte e

sete de junho de dois mil e dezenove que, posto em discussão e

votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida a Presidente fez

apresentação e leitura de requerimento protocolado pelo

presidente da APRODANÇA de Criciúma, da Federação de Teatro

FECAT, da Presidente da Associação Catarinense de Conservadores

e restauradores de bens culturais, Suzane Albers Araujo e da

Presidente da associação de artes e educadores do estado de

Santa Catarina, Cristiane Pedrini Ugolini, que manifestam a preocu-

pação com relação ao financiamento da Cultura em Santa Catarina.

Portanto a Senhora Presidente Deputada Luciane Carminatti fez

Solicitação de Audiência Pública, com data e horário a ser

combinado previamente, para debater o Sistema de Financiamento

da Cultura no Estado de Santa Catarina, o Fundo da Cultura e

Mecenato, a Cultura nas Leis PPA LDO e LOA e os Prêmios

Elisabete Anderle e Catarinense de Cinema que, posto em

discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a

Presidente coloca em votação o requerimento de Audiência Pública

para o Financiamento de Cultura no Estado, que foi aprovado por

unanimidade. Ato contínuo a Presidente fez leitura de

requerimento, de sua autoria, que dispõe sobre solicitação de

Audiência Pública para promover o Debate sobre a Segurança nas

Unidades Escolares de Santa Catarina que, posto e discussão e

votação foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente

fez leitura de solicitação do Conselho Municipal de Educação de

Florianópolis acerca de realização de seminário Avaliação e

Deputada Luciane Carminatti

Presidente
–––– * * * ––––

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1495, de 06 de maio 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora LUCIA HELENA

EVANGELISTA VIEIRA, matrícula nº 4713, ocupante do cargo em
comissão de Diretor de Comunicação Social, como Gestora do
Convênio nº 004/2015-00 - ACAERT, vinculado a Diretoria de
Comunicação Social;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1496, de 06 de maio 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, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE:
ART. 1º FICA DESIGNADO o servidor, LUIZ FELIPE

CANDIDO RIBEIRO, matrícula nº 6348, Gerente de Publicidade, como
fiscal de Convênio:

• Convênio nº 004/2015-00 - ACAERT;
ART. 2º O servidor designado deverá acompanhar a

execução do convênio em sua plenitude, atestando a realização dos
serviços cobrados pela contratada, nos aspectos qualitativos,
quantitativos e de expressão monetária.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos no período de 1º de fevereiro de 2019 a
16 de outubro de 2019.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1497, de 06 de maio de 2019 serviços cobrados pela contratada, nos aspectos qualitativos,

quantitativos e de expressão monetária.O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da

Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos no período de 1º de fevereiro de 2019 a 19 de

setembro de 2019.

RESOLVE: Neroci da Silva Raupp

Art. 1º FICA DESIGNADA a servidora, SUELEN

CLAUDETE COSTA, matrícula nº 6368, ocupante do cargo de Coorde-

nador de Radio, como fiscal do Contrato:

Diretor-Geral

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1500, de 06 de maio de 2019

• Contrato CL 054/2016-03 - Connectmix

Company LTDA;

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da

Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Art. 2º A servidora designada deverá acompanhar a

execução do contrato em sua plenitude, atestando a realização dos

serviços cobrados pela contratada, nos aspectos qualitativos,

quantitativos e de expressão monetária.

RESOLVE:

Art. 1º FICA DESIGNADA a servidora comissionada,

GICIELI DE FATIMA DALPIAZ, matrícula nº 6503, ocupante do cargo de

Coordenador de TV, como fiscal dos Contratos:

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos no período de 1º de fevereiro de 2019 a

22 de agosto de 2019 . • Contrato CL 001/2017-02 - Claro S/A;

Neroci da Silva Raupp • Contrato CL 088/2015-06 - Primer Produção e

Locação LTDA;Diretor-Geral

–––– * * * –––– • Contrato CL 033/2018 - Primer Produção e

Locação LTDA;PORTARIA Nº 1498, de 06 de maio 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, convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

• Contrato CL 001/2019-00 - RC3 Cinema e

Televisão LTDA;

• Contrato CL 007/2018-00 - Broadcast Produção e

Locação Eireli;

RESOLVE: Art. 2º A servidora designada deverá acompanhar a

execução do contrato em sua plenitude, atestando a realização dos

serviços cobrados pela contratada, nos aspectos qualitativos,

quantitativos e de expressão monetária.

Art. 1º FICA DESIGNADO o servidor efetivo, LUIZ

FELIPE CANDIDO RIBEIRO, Gerente de Publicidade, matrícula nº 6348,

como fiscal dos Contratos:

• Contrato CL 043/2017-01 - Marcca

Comunicação Ltda EPP;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos no período de 01 de fevereiro de 2019 a 31 de

dezembro de 2019 .• Contrato CL 044/2017-01 - Neovox

Comunicação Eireli; Neroci da Silva Raupp

• Contrato CL 045/2017-01 - Onewg

Multicomunicação LTDA;

Diretor-Geral

–––– * * * ––––

Art. 2º O servidor designado deverá acompanhar a

execução do contrato em sua plenitude, atestando a realização dos

serviços cobrados pela contratada, nos aspectos qualitativos,

quantitativos e de expressão monetária.

PORTARIA Nº 1501, de 06 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,

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, com efeitos no período de 01 de fevereiro de 2019 a

31 de maio de 2019 .

Neroci da Silva Raupp RESOLVE:

Diretor-Geral PUBLICAR que a servidora ELIZIANE EMILIA ADRIANO

MATOS, matrícula nº 7987, designada pelo respectivo Deputado, é a

responsável pelo Gab Dep Seergio Motta para fins de convalidação e

controle de frequência dos servidores externos e internos.

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1499, de 06 de maio 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, convalidada pela Lei

Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––

RESOLVE: PORTARIA Nº 1502, de 06 de maio de 2019

Art. 1º FICA DESIGNADA a servidora comissionada,

GICIELI DE FATIMA DALPIAZ, matrícula nº 6503, ocupante do cargo de

Coordenador de TV, como fiscal do Contrato:

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

• Contrato CL 056/2016-00 - SoftwareNews

Comércio e Serviços de Informática Eireli;

Art. 2º A servidora designada deverá acompanhar a

execução do contrato em sua plenitude, atestando a realização dos

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

CLEBER DE ARAUJO, matrícula nº 9372, de PL/GAB-69 para o

PL/GAB-75 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de maio de 2019 (Gab Dep Sergio Motta).

EXONERAR a servidora SCHAINE ALBERTON

ALEXANDRE WERLICH, matrícula nº 8207, do cargo de Secretário

Parlamentar, código PL/GAB-53, do Quadro do Pessoal da

Assembleia Legislativa, a contar de 02 de maio de 2019 (Gab Dep

Valdir Cobalchini).

Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld –––– * * * ––––

Diretor de Recursos Humanos PORTARIA Nº 1506, de 06 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

PORTARIA Nº 1503, de 06 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

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

NOMEAR WILSON PEREIRA, para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-59,

Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Valdir Cobalchini -

Canoinhas).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

EDGAIR ANTONIO SCHEFFER, matrícula nº 8025, de PL/GAB-95 para o

PL/GAB-97 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 03 de maio de 2019 (Gab Dep Valdir Cobalchini).

Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos

Carlos Antonio Blosfeld –––– * * * ––––

PROJETO DE LEIDiretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1504, de 06 de maio de 2019
PROJETO DE LEI Nº 0118.3/2019O 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

Revoga o item 34 do Anexo Único da Lei nº

16.733, de 2015, que, “Consolida as Leis

que dispõem sobre o reconhecimento de

utilidade pública estadual no âmbito do

Estado de Santa Catarina”, para excluir do

rol das entidades declaradas de utilidade

pública estadual a Sociedade joinvilense de

amparo à Criança.

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,

Art. 1º Fica revogado o item 34 do Anexo único da Lei nº

16.733, de 15 de outubro de 2015, referente à Sociedade

Joinvilense de amparo à Criança, com sede no Município de

Joinvile.ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

ALEXANDRE DORTA CANELLA, matrícula nº 5171, de PL/GAB-80 para

o PL/GAB-86 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 03 de maio de 2019 (Gab Dep Valdir Cobalchini).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,

Deputado Romildo Titon

Lido no Expediente
Carlos Antonio Blosfeld

Sessão de 02/05/19
Diretor de Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA–––– * * * ––––
Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o

Projeto de Lei anexo, que objetiva revogar o item 34 do Anexo da Lei nº

16.733, de 15 de outubro de 2015, que “Consolida as Leis que

dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no

âmbito do Estado de Santa Catarina” que declara de utilidade pública a

Sociedade Joinivilense de Amparo à Criança, devido à extinção de suas

atividades, conforme comunicação da entidade em documento datado

de 10 de julho de 2018 e demonstrado na Ata da Assembleia Geral

anexada às fl. 3 dos autos.

PORTARIA Nº 1505, de 06 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

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,

Sendo assim, impõe-se a esta Casa de Leis a revogação da

lei em comento.

Deputado Romildo Titon
–––– * * * ––––
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