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P L E N Á R I O

ATA DA 003ª SESSÃO SOLENE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2019
EM COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

O SR. PRESIDENTE (Deputado Milton
Hobus) - Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão solene.

Senhor presidente da Cravil, Harry
Dorow. Em homenagem às demais autoridades
presentes, empresários e homenageados,
convido-o para fazer parte da Mesa, ele é
referência para todos nós do Alto Vale.

Excelentíssimo senhor prefeito do
município de Mirim Doce, Sergio Luiz Paisan;

Excelentíssima senhora secretária da
Educação do município de Agronômica,
Priscila Bork;

Neste momento, convido para
compor a Mesa as autoridades que serão
nominadas a seguir: Excelentíssimas autoridades, senhoras

e senhores, a presente sessão solene foi
convocada por solicitação deste deputado e
aprovada por unanimidade pelos demais parla-
mentares, em comemoração aos 55 anos de
emancipação político-administrativa do
município de Agronômica.

Excelentíssimo senhor prefeito em
exercício do município de Agrolândia, Dirceu
Leite;

Excelentíssimo senhor César Luiz
Cunha, prefeito municipal da cidade de
Agronômica;

Excelentíssimo senhor secretário de
Administração do município de Agronômica,
Francisco Alexandre Duarte Neto;

Excelentíssimo senhor deputado Nilso
Berlanda, agradeço a presença do colega, 3º
secretário da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa, seja muito bem-vindo; Excelentíssimo senhor secretário de

Obras do município de Agronômica, Miguel
Crescêncio Neto;

Aproveito a oportunidade e deixo um
abraço ao nosso presidente, deputado Julio
Garcia, que com o trabalho da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina nos permitiu fazer
esta sessão solene ao município de
Agronômica e a sua população.

Senhora Edilene Steinwandter,
presidente da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural- Epagri, neste
ato representando o excelentíssimo senhor
governador do estado de Santa Catarina, Carlos
Moisés da Silva;

Excelentíssima senhora secretária de
Turismo do município de Agronômica, Agate
Regina Guesser Maggio;

Neste momento, teremos a execução
do Hino Nacional Brasileiro.

Excelentíssimo senhor secretário de
Planejamento do município de Agronômica,
Sérgio Rudolf;

Excelentíssimo senhor Amarildo José
Demarchi, vice-prefeito do município de
Agronômica;

(Procede-se à execução do hino).
O SR. PRESIDENTE (Deputado Milton

Hobus) - Gostaria de cumprimentar e também de
agradecer a presença das seguintes autoridades:

Excelentíssimo senhor secretário da
Saúde do município de Agronômica, Osmar
Frederico Korb;

Excelentíssimo senhor vereador Ivan
Rudolf, presidente da Câmara de Vereadores de
Agronômica;
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Senhora vereadora do município de
Agronômica, Carmen Cardozo Bitencourt;

Agronômica. Cumprimento o vice-prefeito do
município de Agronômica, Amarildo Demarchi.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara
do Município de Agronômica, vereador Ivan,
esteve lá semana passada. Presidente da
Cravil, Harry Dorow. Desculpe, eu sou italiano e
não tenho facilidade com a pronúncia. A nossa
presidente da Epagri, que também está
presente aqui, representando o governador.
Também quero cumprimentar o nosso prefeito
Dirceu, e em seu nome, todos os demais
prefeitos e vereadores de todos os municípios
que estão presentes aqui, e demais autoridades.

amigos e dos demais vereadores, demais auto-
ridades aqui presentes.

Senhora vereadora do município de
Agronômica, Jurema Testoni Espíndola;

Cumprimento o povo que trabalha,
em seu nome cumprimento o Eloi, da Elber,
para todos nós é um orgulho a empresa que ele
tem aqui em Agronômica. Assim como a J1000
e a família, que são as duas empresas
expoentes aqui, juntamente com todas as
demais que fazem esse município ser pujante,
pequeno, mas valoroso.

Senhor vereador do município de
Agronômica, Fabio Alves Vieira;

Senhor vereador do município de
Agronômica, Valmor João Barbosa;

Senhor vereador do município de
Agronômica, Ivo Testoni;

Senhor vereador do município de
Agronômica, João Almir Alexandre;

Cumprimento um agronomense que
saía com a carrocinha para vender a carne, o
Valdecir, e hoje está aqui como homenageado,
justamente, e é para todos nós do Alto Vale um
símbolo de orgulho da família Pamplona, que é
um dos maiores exportadores de carne suína
do estado de Santa Catarina e o maior gerador
de empregos do Alto Vale, direta e
indiretamente. Então, parabéns, obrigado por
estar aí, juntamente com a família.
Cumprimento ainda todos os homenageados.

Gostaria de cumprimentar e
agradecer também a presença do senhor
tenente PM Gustavo Filipe de Oliveira Córdova,
neste ato representando o sr. Comandante do
13º Batalhão da Polícia Militar de Rio do Sul,
tenente-coronel Renato Abreu;

Senhores e senhoras, eu estou aqui
hoje, e me sinto muito bem em Agronômica,
afinal, no ano passado e no ano retrasado, eu
fui reconhecido Cidadão Agronomense, pela
indicação do vereador Ivo e aprovado por todos
os vereadores desta Casa. Portanto sou filho
desta terra, tenho estabelecimento comercial
aqui, já acreditei em Agronômica um bom
tempo atrás, sou um gerador de emprego, sou
empresário que recolho impostos, e agora
como deputado estadual, prefeito e senhores
vereadores. E quero colaborar da mesma
maneira que o Milton faz aqui, por ser um
deputado da região vizinha, também quero
colaborar com o município de Agronômica.
[Degravação: Northon Bousfield]

Senhor presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Agronômica, Elcio Deola;

Senhor Antonio Garibaldi Ayroso,
assessor parlamentar, neste ato representando
o gabinete do excelentíssimo senhor deputado
estadual Jerry Comper. Eu gostaria de, além de
agradecer a presença do Gariba, registrar que o
deputado estava em outra reunião e pediu que
eu justificasse a sua ausência;

Essa sessão foi proposta por nós,
motivada pelo nosso prefeito César Cunha, por
toda sua equipe, vice-prefeito Amarildo, os
vereadores. E eu confesso para vocês que eu
tenho usado muito pouco, como deputado,
esse instrumento valoroso da Assembleia
Legislativa, que através de todo o seu sistema
de comunicação, neste momento, homenageia
a cidade de Agronômica pelos seus 55 anos,
homenageia sua gente. E essa sessão,
seguramente, muitos catarinenses verão que
ela será transmitida, na próxima semana, para
todo estado de Santa Catarina.

Senhor Lídio Cembranel, assessor
parlamentar, neste ato representando o
gabinete do excelentíssimo senhor deputado
estadual José Milton Scheffer;

Eu dizia, na minha fala “povo
simpático que tem aqui, um povo trabalhador,
povo hospitaleiro”, diversas vezes que eu
passei aqui, durante minhas campanhas,
durante minhas passagens como empresário,
fui sempre muito bem recebido. Parabéns a
toda população pelos 55 anos que está
fazendo esse município jovem, mas promissor.

Senhor presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Agronômica, Valmor
dos Santos Filho;

Senhor Sílvio Sevegnani, neste ato
representando o Rotary Club de Agronômica;

Então, nesse momento, eu queria
dividir o carinho, o orgulho que nós temos em
poder representar o povo e a cidade de
Agronômica, o prefeito César sabe disso, nós
estamos lá em uma missão, em uma
passagem. Eu digo que a minha participação
política está se encerrando, e eu somente
ingressei na política com a motivação de poder
fazer, não somente criticar, poder fazer algo
diferente, poder acrescentar alguma coisa na
vida das pessoas. E assim fizemos como
prefeito e agora como deputado, defendendo a
nossa gente, a nossa região e as grandes
causas de Santa Catarina, que é o estado que
nós representamos, onde nós vivemos.

Senhor Juliano Inácio, assessor parla-
mentar, neste ato representando o gabinete da
excelentíssima senhora deputada federal
Giovana de Sá.

Eu vi o vídeo, agricultura. Sempre
quando eu passava pela BR-470 lia “Capital
Nacional do Arroz”, o maior produtor de arroz.
Isto me chamava atenção e foi por este motivo
que eu investi, fiz o meu negócio aqui nesse
município também. Portanto, parabéns a cada
um, parabéns à administração, parabéns aos
vereadores, parabéns aos secretários e
parabéns a toda população de Agronômica.
Contem sempre comigo, grande abraço a todos!

A seguir, teremos a apresentação de
um vídeo institucional.

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
Isso é um pouquinho da nossa

Agronômica, que todos nós aqui, principal-
mente os agronomenses, se orgulham.

Convido para fazer uso da palavra,
deixar aqui a sua mensagem, meu colega e
deputado Nilson Berlanda.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR.)

O SR. DEPUTADO NILSO BERLANDA -
De uma forma toda especial, cumprimento meu
colega Milton Hobus, e gostaria de dizer a
todos vocês que estou aprendendo um pouco,
lá na Assembleia, com esse grande deputado
da região, uma pessoa muito dedicada a toda
região aqui, e que dá um grande exemplo para
nós no Parlamento. Fui convidado por ele,
estou aqui hoje, coincidentemente sexta-feira
próxima farei também uma sessão solene na
minha cidade Curitibanos, que completará 150
anos, e aqui são 55 anos. Então, aproveito e
lhe convido para estar lá, deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Milton
Hobus) - Obrigado deputado Nilso, é um prazer
tê-lo aqui conosco, com toda certeza. Ele faz
um trabalho e nós nos irmanamos na defesa
das grandes causas que temos na Assembleia
Legislativa, assim como o deputado Jerry, que
representa nossa região também, procuramos
trabalhar em conjunto. Então, obrigado por vocês
estarem aqui, prestigiando o povo de Agronômica.

Hoje, vivemos um momento muito
difícil da nação brasileira, e eu sempre falo que
todas essas adversidades que nós passamos,
os desencontros e a fragilidade, até da demo-
cracia, quando você vê a interferência dos
Poderes, o aumento da criminalidade, a
ineficiência, a roubalheira, a podridão, mas,
diante disso tudo, uma coisa não vai mudar, a
vida acontece aqui em Agronômica. Tudo aquilo
que acontece em volta, no cenário político,
macroeconômico da nação brasileira, que nos
afeta em Agronômica, mas é aqui que a vida
acontece, e se nós devemos ter alguma
esperança no futuro, devemos creditar essa
esperança ao movimento, à força, à dedicação
e ao desprendimento das pessoas que fazem
as coisas acontecerem nas suas cidades. É de
baixo para cima que as coisas podem melhorar,
Deus queira que bons políticos ingressem na

Eu vou pedir licença para também,
rapidamente, como proponente, dizer algumas
palavras a todos vocês.

Gostaria de cumprimentar todos os
amigos que eu vejo aqui, saudando mais uma
vez o prefeito César Cunha. Permitam-me
saudar a todos que já tive oportunidade de
saudar após a composição da Mesa. E gostaria
de cumprimentar, carinhosamente, cada um de
vocês, cada uma das senhoras e senhores, dos

Cumprimento também o nosso
prefeito César Luiz Cunha, o vereador Ivo, e em
nome do presidente da Câmara dos Vereadores
cumprimento todos os demais vereadores de
Agronômica, secretários e outras autoridades,
bem como também a população de
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política, boas pessoas com capacidade e com
seriedade, para que a vida das pessoas, nas
cidades, possa melhorar. Porque enquanto
existir democracia, nós vamos ter que conviver
com os eleitos, seja o vereador, o prefeito, o
governador, o presidente, os deputados ou os
senadores, enfim. Então, cabe a cada um de
nós ter a coragem de dar a nossa participação
e ter a responsabilidade nas escolhas, porque
essa é nossa obrigação, e nós não podemos
nos esquecer disso.

Convidamos para receber a
homenagem o senhor prefeito do município de
Agronômica nos períodos de 01/02/1973 a
31/01/1977, 01/01/1989 a 31/12/1992 e
01/01/1997 a 31/12/2000, Sigfried
Schlatter, neste ato representado pelo senhor
Silvio Sevenhani.

1973, Paulo Bittencourt, In memoriam, o
senhor Ivan Rudolf.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem em nome do senhor prefeito do
município de Agronômica no período de 1977,
Arnoldo Cani, In memoriam, o senhor Arnoldo
Davi Cani.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o senhor prefeito do município de
Agronômica nos períodos de 01/01/1993 a
31/12/1996 e 01/01/2005 a 31/12/2008,
Paulo Roberto Tschumi.

(Procede-se à entrega da
homenagem)Mas eu, mais uma vez, queria parabe-

nizar o prefeito César Cunha, toda a sua equipe,
além de parabenizar, agradecer a cada um dos
homenageados aqui hoje, justamente escolhidos,
pelo município, pelos serviços prestados, os ex-
prefeitos que fizeram ao longo desses 55 anos de
emancipação uma cidade próspera, uma cidade
boa de se viver, e uma cidade de gente de bem.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem em nome do senhor prefeito do
município de Agronômica no período de 1977 a
1983, Alfredo Schewinski, In memoriam, o

senhor Alfredo Schewinski Júnior.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o senhor prefeito do município de
Agronômica nos períodos de 01/01/2009 a
31/12/2012 e 01/01/2013 a 31/12/2016,
José Ercolino Menegatti.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Então, contem sempre comigo, foi um

prazer muito grande, e essa solenidade é a
justa homenagem que a Assembleia Legislativa
de Santa Catarina presta ao povo e ao
município de Agronômica. Muito obrigado!
[Degravação: Jéssica]

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem em nome do senhor prefeito do
município de Agronômica no período de 1983 a
1988, Afonso Hering, In memoriam, o senhor
Ildo Hering.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Convidamos para receber a

homenagem o senhor prefeito do município de
Agronômica, César Luiz Cunha.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Convido o mestre de cerimônias para

proceder à nominata dos homenageados desta
noite. Gostaria de convidar o deputado Nilso
para fazermos a entrega das homenagens.

(Palmas)
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
Convidamos para receber a

homenagem em nome do senhor prefeito do
município de Agronômica no período de 2001 a
2004, José Ângelo Merini, In memoriam, a
senhora Eliane Venturi Merini.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa noite! Neste momento, o Poder
Legislativo catarinense, em sessão solene,
presta homenagem aos 55 anos de emancipação
político-administrativa do município de Agronômica.

(Palmas)
Senhoras e senhores, atendendo o

que preceitua a norma do Comitê Nacional de
Cerimonial Público, as homenagens a seguir
serão entregues a familiares ou representantes
de personalidades que não estão mais em
nosso convívio.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos o excelentíssimo senhor

deputado Milton Hobus para fazer a entrega
das homenagens, juntamente com o
excelentíssimo senhor deputado Nilso Berlanda.

A seguir, o Parlamento catarinense fará
a entrega de certificado às personalidades que
muito contribuíram na construção desses 55
anos de história.

Cumprindo a norma já mencionada,
as placas permanecerão fechadas em respeito
à memória dos homenageados.

Convidamos para receber a
homenagem concedida ao Poder Executivo
Municipal de Agronômica, o excelentíssimo
senhor prefeito, César Luiz Cunha.

Convidamos para receber a
homenagem em nome do senhor prefeito do
município de Agronômica no período de
06/06/1964 a 17/07/1965, Lauro Pamplona,
In memoriam, o senhor Valdecir Pamplona.

Convidamos para receber o
certificado:

Doutor José Alberto Noldin, engenheiro
agrônomo pesquisador da Epagri, por suas
relevantes pesquisas e contribuições à
orizicultura catarinense.

(Procede-se à entrega da
homenagem.) (Procede-se à entrega da

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

homenagem em nome do Centro de Treina-
mento de Agronômica - Cetrag, senhora
Edilene Steinwandter, presidente da Epagri.

(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem em nome do senhor prefeito do
município de Agronômica no período de 1965,
Curt Hedler, In memoriam, o senhor Henrique
Backmeier.

Senhor Olimpio de Paula, técnico
agrícola e extensionista rural aposentado da
Epagri, pelo estímulo ao desenvolvimento da
orizicultura de Agrônomica.(Procede-se à entrega da

homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) (Procede-se à entrega da

homenagem.)
(Palmas)

Convidamos para receber a
homenagem em nome da família Cunha, pela
relevante contribuição à sociedade catarinense
ao doar o imóvel que abriga o Cetrag, a senhora
Maria Efigênia Murara da Veiga.

Senhora Dalva de Lourdes Soares,
extensionista social aposentada da Epagri,
pelos relevantes serviços prestados à
comunidade rural agronomense, neste ato
representada pela senhora Leidi Daiana Espindola

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem em nome do senhor prefeito do
município de Agronômica no período de 1965 a
1970, Ambrósio Bortoluzzi, In memoriam, a
senhora Érica Bortoluzzi Cani.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)

Senhor Nivaldo José Nicoladélli,
engenheiro agrônomo, administrador do Cetrag
no período de 1984 a 1996, representando os
nove administradores do Centro de Treinamento
da Epagri de Agronômica.

Dando continuidade à solenidade, o
Parlamento catarinense homenageia os
senhores prefeitos pela valorosa e destacada
atuação, contribuindo para o desenvolvimento
do município de Agrônomica.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem em nome do senhor prefeito do
município de Agronômica no período de 1970 a (Procede-se à entrega do certificado.)
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(Palmas) maior parte das nossas vidas à missão de
gerar e transferir tecnologias, visando à
melhoria da qualidade de vida das famílias
catarinenses. Com destaque para os
agricultores, para o trabalho desenvolvido em
apoio aos agricultores do município de
Agronômica e região. [Degravação: Roberto]

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
Agradecemos aos senhores deputados

pela entrega das homenagens.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Milton

Hobus) - Muito obrigado, dr. José Alberto
Noldin, que falou em nome de todos os
homenageados da Epagri, e presidente Edilene,
a senhora viu como a Epagri é valorizada, fica o
convite para que retribua sempre que puder.
Precisamos de ajuda, e quando se vê
pesquisadores e cientistas que deram a sua
vida ao trabalho de pesquisa, se aposentaram
e continuam servindo de inspiração,
trabalhando e orientando os mais novos, temos
que parabenizar e agradecer. Isto é estimulo para
toda a juventude, que muitas vezes não tem tanta
vontade para trabalhar. Parabéns a todos vocês!

Esta sessão está sendo gravada, e
será reprisada durante a semana pela TV
Assembleia Legislativa.

Acompanhe a programação.
Muito Obrigado! Neste sentido, não poderia deixar de

destacar e, aliás, já foi visto em vídeo
apresentado, a revolução ocorrida em
Agronômica na cultura do arroz irrigado, fruto do
trabalho de pesquisas desenvolvidas por um
time de cientistas da Empasc, Epagri, da
Estação Experimental de Itajaí, e que tenho muita
honra em integrar a equipe por quase 40 anos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Milton
Hobus) - Mais uma vez, gostaria de parabenizar
os homenageados e agradecer a presença de
todos. Convido para fazer uso da palavra, neste
momento, Maria Efigenia Murara, que vai falar
em nome da família Cunha.

A SRA. MARIA EFIGENIA MURARA -
Boa-noite a todos! Gostaria de agradecer ao
nosso prefeito pela homenagem, estou muito
feliz com isso.

No entanto, estas tecnologias de
nada serviriam se não fossem transferidas para
os agricultores de forma eficaz pelo serviço de
extensão e assistência técnica, por dedicados
extensionistas, exemplo, o Olimpio, que está
presente e que por mais de 38 anos atuou no
escritório municipal de Agronômica. Para a
realização deste trabalho, no entanto, foi e
continua sendo fundamental o suporte do
Centro de Treinamento de Agronômica, onde
estamos agora, através de seus profissionais e
gestores, representados aqui pelo Nivaldo que
foi homenageado, e pela Ivonete que é a
gestora atual, propiciando a realização de
eventos de capacitação de técnicos e produtores.

Neste momento, convido para fazer
uso da palavra, em nome dos prefeitos e ex-
prefeitos que foram homenageados nesta
sessão, o sr. Paulo Roberto Tschumi.Minha infância foi muito boa em

Agronômica, eu nasci aqui e fui embora aos 13
anos. Meu avô era uma pessoa muito simples
e tinha um coração enorme. Tenho certeza que
minha mãe, que faleceu há dois anos, gostaria
muito de estar aqui e ficaria bastante feliz.
Obrigada e boa noite!

O SR. PAULO ROBERTO TSCHUMI -
Boa noite! Prometo que serei bem breve, é um
prazer estar presente nesta noite juntamente
com todos vocês. Cumprimento o deputado
Milton Hobus, representando neste ato o
presidente da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina, que fez a proposição da homenagem
a todos nós; e também ao César, pelo
reconhecimento da classe política que passou
pelo município de Agronômica, em seu nome
cumprimento o deputado Nilso Berlanda,
presente a este ato, os representantes dos
demais deputados; o prefeito César Luiz Cunha,
em seu nome cumprimento os demais prefeitos
e seus representantes; também o presidente
Ivan, em seu nome todos os vereadores
presentes a esta sessão.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Milton

Hobus) - Convido para falar, em nome de todos
os homenageados, o senhor doutor José
Alberto Noldin. Mas não poderia deixar de destacar e

parabenizar todos os agricultores rizicultores de
Agronômica e região, pois sem a dedicação e
comprometimento de cada um filiando às
tecnologias adotadas pela Empasc, pela Caresc
e pela Epagri, o trabalho não teria sido
vitorioso, e o município de Agronômica não teria
se tornado e conhecido nacional e
internacionalmente como recordista em
produtividade de arroz irrigado.

O SR. JOSÉ ALBERTO NOLDIN -
Inicialmente, meu cordial boa-noite a todos! Desejo
saudar o presidente desta sessão, deputado
estadual Milton Hobus; o prefeito do município de
Agrônomica, senhor César Luiz Cunha; a
presidente da nossa Epagri, da minha Epagri, aliás,
a primeira mulher presidente de toda a história da
extensão rural e da pesquisa agropecuária catari-
nense, senhora Edilene Steinwandter. Sintam-se
saudadas todas as demais autoridades já
mencionadas pelo protocolo.

Faço referência aos ex-prefeitos
presentes, o Menegatti, o representante Silvio,
e a todos os familiares dos prefeitos já
falecidos, pelo trabalho de todos juntamente ao
município. Estou vendo o Noldin e a presidente
da Epagri, faço referência a esta instituição por
ter sido muito parceira do município de
Agronômica, principalmente nas duas vezes em
que fui prefeito, na época do José Merini, em
que fui vice-prefeito, e ao longo de nossa vida
de 55 anos, na pessoa do Noldin. Enfim, a toda
equipe da Epagri por terem prestado serviços
para o município de Agronômica.

Nosso reconhecimento também, e já
mencionado, à família Cunha, representada
aqui pela visão do sr. Leopoldo e sra. Laura,
que em 1956 doou para o estado de Santa
Catarina parte das terras onde hoje está
localizado o Centro de Treinamento de
Agronômica. Portanto, meus amigos, senhoras
e senhores e autoridades, gratidão é a palavra
do momento. Gratidão pela homenagem a nós
concedida, gratidão também a Epagri e
empresas antecessoras através das quais
servimos aos agricultores e familiares,
proporcionando melhorias na sustentabilidade
econômica, social e ambiental às famílias
catarinenses e brasileiras. Sim! Porque muitas
das tecnologias geradas em Santa Catarina
têm sido utilizadas por agricultores de vários
estados brasileiros e inclusive por outros
países do Mercosul. Gratidão aos nossos
familiares pelo tempo de convivência que
subtraímos para nos dedicar à missão a nós
confiada. Desejo ainda parabenizar o município
de Agronômica pelos seus 55 anos, também
todos os homenageados aqui já mencionados
e, não podemos esquecer de ter gratidão pela
vida. Boa noite a todos!

Uma saudação aos homenageados, e
me permitam fazer um reconhecimento ao meu
amigo especial, senhor Harry Dorow. Disse para
ele hoje que, quando iniciei minha vida
profissional, ele já era presidente de uma
cooperativa agropecuária, e continua
persistente, ativo e incansável na sua dedicação
em prol dos agricultores catarinenses. E quando escuto o Nilso Berlanda

falar que investiu em Agronômica devido à
questão do arroz, já que somos o maior
produtor de arroz irrigado do mundo por hectare
e por área, este foi um trabalho da prefeitura,
mas graças ao trabalho da Epagri que
conquistamos, juntamente com os agricultores
da região, espero que este título continue
sendo mantido por muitos anos. Faço este
registro porque não poderia deixar de citar a
presidência da Epagri pelo seu belo trabalho.
Cumprimento a minha família que está presente, a
Sueli, o Hugo, a Ana Paula, o meu neto Igor, e o
Sérgio, que faz parte da minha família também.

Sinto-me extremamente honrado e feliz
pelo convite a mim formulado para, em nome
dos colegas homenageados da Epagri e todos
os homenageados, agradecer o reconhecimento
a nós concebido pela Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina e pela Prefeitura
Municipal de Agronômica, por ocasião das
comemorações dos 55 anos de emancipação
político-administrativa.

Desejo agradecer a Deus pela vida e
pela oportunidade de estarmos reunidos aqui
esta noite. Como “epagriano”, ou como
“epagrianos”, estamos todos aqui, não
somente os homenageados, mas todos os
colegas da Epagri, mas acima de tudo como
servidores da sociedade catarinense, vou
destacar os colegas Olimpio, Dalva, que está
aqui representada, Nivaldo. Nós dedicamos a

É sem dúvida uma honra estar aqui
usando a palavra, e é uma responsabilidade
muito grande representar os ex-prefeitos, os
saudosos, e os que atualmente estão
presentes juntamente a nós. Também uso a

Muito obrigado!
(Palmas)
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palavra nesta sessão solene em comemoração
aos 55 anos de Emancipação político-
administrativo do município de Agronômica.

para trabalhar. Naquela época era muito difícil,
mas com dedicação de cada um e empenho
fomos construindo as estruturas necessárias
para melhor atender a nossa população.

Ivonete, administradora do Cetrag, que nunca
mediu esforços para ajudar, auxiliar a
administração municipal. Aliás, ela sempre foi
uma verdadeira parceira. Então, em nome da
Ivonete, peço permissão ao presidente da
Epagri para cumprimentar todos os funcionários da
Epagri, principalmente os funcionários do Cetrag,
manifestar meus agradecimentos e dizer que
sempre nos sentimos muito bem aqui no Cetrag.

Vou me reportar aos primeiros
imigrantes vindos da Alemanha e Itália, que
chegaram à cidade por volta de 1909, e
encontraram um solo fértil para a agricultura, e
graças ao trabalho incansável das pessoas que
não mediram esforços e coragem para que no
ano de 1961, Pastagem, como era conhecida,
fosse levada à categoria de distrito de Rio do
Sul. [Degravação: Taquígrafa Ana]

Ainda temos muito a fazer, e solicito
às lideranças e ao povo de Agronômica para
que juntos sempre visem o interesse coletivo e
não os individuais, além de continuar o trabalho
começado no ano de 1964. Eu tenho orgulho
de morar aqui em Agronômica, ser
agronomense, incentivando o desenvolvimento
do município, com o objetivo voltado ao cresci-
mento de nossa cidade.

Eu, desde pequeno, já tive uma
grande participação no Cetrag, às vezes boas, e
outras ruins, meus amigos sabem do que eu
estou falando, mas muitas passagens boas
aqui no Cetrag. [Degravação: Taquígrafa Elzamar]

E na data de 8 de abril de 1964, o
Parlamento Catarinense aprovou a Lei n. 959,
de criação do município de Agronômica, tendo a
sua instalação no dia 6 de junho do mesmo
ano. Foi nomeado então pelo governador do
estado o primeiro prefeito, sr. Lauro Pamplona,
que temos a honra de sempre mencionar a
família Pamplona como uma referência do
nosso município. Depois, a população
agronomense elegeu o primeiro prefeito, sr.
Ambrósio Bertolucci, e em seguida o sr. Curt
Hedler e o sr. Paulo Bittencourt.

Desejo um feliz aniversário e
parabenizo todo o povo de Agronômica, o nosso
município e toda a população. Um grande
abraço e muito obrigado!

O Cetrag, na realidade, faz parte da
história do município e da história da minha
família. Como já foi citado aqui, meu avô doou
estas terras para o Cetrag no passado, e em
função desta doação, eu estava na barriga de
minha mãe, não tinha como fugir dali, não estava
na hora ainda, e acabei nascendo em Lages.

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

Hobus) - Parabéns, Beto! Obrigado.
Eu já fiz a proposta para o sr. Olimpio

de Paula voltar, porque o título de maior
produtividade por hectare os chineses nos
tiraram, não é presidente? Mas temos desafios
para recuperar, e o povo, os agricultores, os
rizicultores de Agronômica são empenhados.
Então temos que retomar isso, Beto.

Não que meu pai não concordou, é
que na época, além de fazer a doação, ele
plantava as arrozeiras, que agora são minhas,
estão plantando agora nas minhas arrozeiras
abaixo, aqui do Cetrag. Meu avô também, na
sequência arrendou estas terras para o estado,
então quer dizer, o pai ficou desarmado. Como
a família da minha mãe morava em Lages,
acabei indo para lá. Quer dizer, todas as
minhas irmãs e meu irmão, que é falecido,
nasceram aqui, somente eu que não, mas é
destino, fazer o que, paciência.

Necessito também fazer uma
referência aos que não estão mais junto de
nós, os ex-prefeitos Arnoldo Canin, que faleceu
no ano de 1977, no exercício do cargo. Eu
trabalhava na prefeitura, inclusive, foi ele quem
me colocou lá no dia 1º de setembro de 1977,
e em 26 de setembro veio a falecer. Foi um baque
muito grande para o município de Agronômica, e o
sr. Alfredo Schevinski, vice-prefeito, à época,
assumiu os destinos do nosso município, e eu
passei a ser secretário da prefeitura.

Dando continuidade à sessão solene,
convido para fazer uso da palavra o nosso
amigo prefeito, César Luiz Cunha.

O SR. PREFEITO CÉSAR LUIZ CUNHA -
Boa noite a todos! Depois que o meu secretário
executivo fez um relato histórico do município,
fico mais à vontade e posso falar menos.

Eu amo esta terra, quem me conhece
sabe muito bem disto, tanto é que nós
batalhamos, não é Beto? Fomos adversários
politicamente várias vezes, porém sempre
amigos. Somente na quinta legislatura que
consegui ser prefeito, fui duas vezes vice.
Estávamos sempre aí batalhando, pois sempre
gostamos, sempre quisemos fazer algo de bom
para o município.

Depois vieram o sr. Affonso Henke da
Luz, gostaria de fazer uma referência a ele. O
meu pai foi vice do sr. Affonso. Quanto ao sr.
José Ângelo Merini, tive a honra e o prazer de
ser vice-prefeito dele, representado aqui pela
Eliane, e tive a oportunidade de trabalhar com
eles e pude testemunhar o carinho e o zelo que
tiveram com o nosso município. Queria fazer
uma referência ao meu pai, o saudoso Gerard
Hugo Fernandes Tschumi, conhecido como
Geraldo Tschumi, que na 4ª Legislatura, de
1977 a 1983, foi vereador, e na 5ª Legislatura
foi o vice-prefeito. Assumiu então no dia
primeiro de fevereiro de 1983 e faleceu no
cargo, parece uma premonição.

Cumprimento inicialmente todos os
componentes da Mesa, em especial o nosso
presidente, deputado Milton Hobus, e também
agradecendo a proposição da Assembleia;
saúdo o deputado Nilso Berlanda; o vice-
prefeito Amarildo Demarchi; o presidente da
Cravil, sr. Harry Dorow; a presidente da Epagri,
Edilene Steinwandter; e o presidente da
Câmara de Vereadores, Ivan Rudolf.

Estamos em um período da
administração um pouco difícil, o momento
político do país e do estado não é muito bom,
mas acredito que andamos cumprindo aquilo
que nos propusemos; trabalhar com seriedade,
humildade, fazer o que é simples, fazer o
melhor possível para deixar a população
contente e satisfeita, dando nosso melhor.

Fico muito feliz, muito contente,
muito à vontade por estar aqui numa
solenidade, um dia de comemoração dos 55
anos de Emancipação Político-Administrativa do
nosso município, e poder reunir, reencontrar a
minha família, minhas irmãs, meus cunhados,
meus primos, minhas primas, minha esposa,
minhas filhas, e ver neste contexto vários
amigos, relembrar dos ex-prefeitos e seus
familiares. Realmente, deputado Milton Hobus,
se me permite, esta satisfação eu lhe devo. Foi
muito importante, porque tenho certeza de que
esta união somente foi possível graças a este
momento que a Assembleia Legislativa está
proporcionando ao município de Agronômica.
Por isso que agradeço imensamente.

Então a minha iniciativa de participar
da vida pública. Fui convidado para ser
candidato a vereador, sendo eleito e
empossado na 6ª Legislatura de 1989 a 1992,
quando fui presidente da Câmara e tive a honra
de presidir juntamente com o Sílvio, o nosso
relator, a elaboração da Lei Orgânica do
Município de Agronômica. Eleito prefeito municipal,
conforme já foi colocado, por duas vezes, e
também uma vez fui vice-prefeito de 2001 a 2004.

Nós temos uma equipe de trabalho
muito boa, que nos auxilia muito, e tudo isso é
importante. Vários funcionários, temos a
Câmara dos Vereadores também, que embora
não tenhamos a maioria, tem sido parceira. O
Ivan, o Ivo, que foram presidentes da Câmara,
têm sido parceiros nas horas necessárias, nas
coisas boas para o município, e isso é muito
importante, somente temos a agradecer.

Esse momento é de festa, 55 anos
do nosso município, e eu sempre fico muito
contente, muito satisfeito em poder comemorar
esta data como prefeito, eu batalhei e lutei
muito para isto. Teve a festa dos 50 anos do
município, em que o prefeito Menegatti pôde
fazer a comemoração. Estamos fazendo a de
55, e espero que o próximo prefeito, quando
chegar aos 60 anos, faça também este

Quero agradecer a todos, principalmente
aos ex-prefeitos, aos vice-prefeitos, aos
vereadores e a todos que de uma forma ou de
outra participaram do desenvolvimento e da
construção do nosso município. Sei que foram
dias muito difíceis com enchentes, que todos já
conhecem a história de Agronômica, sempre
com catástrofe, falta de maquinário e recursos

Não posso deixar aqui de externar o
meu agradecimento especial à Cleo Fátima
Manfrini, incansável funcionária da Alesc e toda
sua equipe, juntamente com o meu secretário
de Administração e Finanças, Francisco
Alexandre Duarte Neto, que se empenharam,
além da dedicação, na organização deste
evento. Também agradecer, em nome da
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reconhecimento, principalmente aos ex-prefeitos.
Por que nós estamos em um ponto ao qual
ficamos em função disto, quer dizer, o trabalho de
cada um foi incansável dentro do nosso município.

começou com seu pai, aqui na Valada
Mosquito, com a empresa que hoje é o grande
Frigorífico Pamplona, frigorifico de excelência,
que produz alimentos. Por que não trazer uma
unidade ao nosso município, nós temos aqui
vários exemplos, o Eloi da Elber que acreditou na
Agronômica, hoje é uma referência em todo nosso
país na área de refrigeração, a qual ele trabalha.

Amanhã no decorrer da nossa
programação, do aniversário de 55 anos de
Emancipação Político-Administrativa de
Agronômica, vamos ter o início da Taça Futsal,
campeonato de futebol de salão, inclusive
nosso secretário de esportes, Fábio Hillesheim,
está aqui também. Ele não mediu esforços para
deixar nosso ginásio bonito, com tudo
organizado. São 77 equipes inscritas, é o maior
torneio que já tivemos no município, com
categoria de base principalmente, que é o que
também importa, porque temos que trabalhar
com as crianças, o feminino e o masculino no
futsal, então é muito importante essa interação.

Começou lá atrás com os
antepassados, com meu avô, com várias outras
pessoas que começaram a construir o
município. A partir do momento em que ele se
tornou Agronômica, nos 55 anos, foi pelo
trabalho de vocês, todos os prefeitos e seus
familiares; aos prefeitos que não estão mais
aqui conosco, mas seus familiares, que
presenciaram, participaram, sabem e que
construíram este nosso município.

Temos a J1000 e várias outras
empresas, quer dizer, porque não apostar
também, tanto a Cravil, quanto a Pamplona,
para vir ao nosso município, acreditar, dar um
pouco de contribuição, voltar às raízes, não é
senhor Valdecir. É muito importante, pois nós
entramos na política neste sentido, não foi para
outro tipo de coisa, foi realmente para poder
fazer com que o município se desenvolva. Tenho a
convicção que para isso nós temos que trazer
empresas para cá também, temos que auxiliar
nossos agricultores é claro, nosso comércio, tudo.

Também não poderia deixar de relatar
a satisfação de poder homenagear as pessoas
da Epagri, que contribuíram bastante com o
desenvolvimento da rizicultura no nosso
município. Olimpio de Paula sabe o carinho que
nós temos por ele, pelo seu trabalho. A Dalva,
que não pôde vir por problemas familiares, mas
está bem representada pela nossa secretária
da Agricultura, a Leidi. O Noldin que é
referência em todo estado, e porque não dizer
Brasil, em relação à qualidade, melhorias
genéticas das sementes, é uma pessoa muito
bem conceituada. O Nivaldo, que vem aqui
representar todos os demais administradores
do Cetrag, também é uma pessoa que nós
temos muito carinho e contribuiu muito para o
nosso município, somente temos é que
agradecer; ficamos contentes em rever pessoas.

Na sequência, teremos uma festa
junina feita em parceria com a APP do Colégio
Maria Regina de Oliveira. Agradeço o presidente
da APP Charles Parma, que está aqui presente,
pela dedicação e o empenho em organizar tudo.
Vamos trazer o humorista Badin, isso a prefeitura
está proporcionando para a APP do Colégio Maria
Regina de Oliveira, alegrando o evento.

Nós trazemos empresas fortes como
Elber, que é um exemplo, Grupo Pamplona,
Cravil e várias outras. Claro, temos que auxiliar
as que estão crescendo, como a Madeiras
Venturi e várias outras. Porém, se trouxermos
empresas para o município, vamos realmente
crescer, desenvolver; nosso povo vai ter uma
melhor qualidade de vida, irá ser bem melhor.

No domingo, em uma parceria com o
nosso vice-prefeito Amarildo, ele que está
trabalhando muito em função disto, com o
Clube de Futebol Asa Branca, lá do Areado, que
é a sua comunidade, o local em que ele reside,
vai começar o campeonato da liga de futebol de
campo com a primeira divisão, o primeiro jogo
contra Cacique, a partir das 13 horas. Convido,
em nome do vice-prefeito Amarildo, aqueles que
possam prestigiar esse evento. Muito obrigado
a todos, e tenhamos uma boa festa. E viva
Agronômica com seus 55 anos! Muito obrigado!

Estamos aqui numa localização, que eu
considero privilegiada, apesar de que a nossa
BR-470 tem seus problemas, estamos a um
quilômetro, próximo a BR, ela cruza nosso
município, e temos muitas riquezas,
produtores, pessoas ordeiras e trabalhadoras.
Então, porque não esse desafio de trazer mais
empresas para o município. Nós estamos aqui
trabalhando em função disto, nesta semana
conseguimos mais uma pequena empresa que
vai se estabelecer onde era a firma Intab. O
Cesar Piazza está aqui presente, e também nos
auxiliou a conseguir trazer esta empresa, ela é
uma fábrica de ração para pets, peixes,
cachorros e gatos. É uma companhia pequena,
mas está vindo para crescer, estamos
trabalhando muito nisto. Temos a Meko que
vocês vão ver depois, os copos são
personalizados por esta empresa que nós
conseguimos trazer.

Acabei de localizar, agora, nosso
amigo Gariba, que veio representar o Jerry, não
poderia deixar também, Gariba, de te
agradecer; aos prefeitos aqui presentes, fazer
um agradecimento; enfim, todas as famílias,
todos os amigos, que convidamos e aos outros
que vieram aqui e participaram, que valorizaram
este momento, nós somente temos a
agradecer, isso é motivo de alegria e satisfação.

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

Hobus) - Depois do pronunciamento
emocionado do nosso prefeito, e das diretas
bem colocadas, não é sr. Harry? Não perdeu a
oportunidade, não é Alfredo? Nós gostaríamos
de, antes de finalizar, agradecer mais uma vez
a presença de todos, agradecer a iniciativa do
prefeito César; agradecer o vice-prefeito
Amarildo; vereador Ivan, nosso presidente, e
todos os vereadores. Agradecer a presença da
nossa presidente Edilene, muito obrigado;
agradecer também meu amigo Nilso Berlanda,
que confirmou que viria aqui e veio. Nós
sabemos dos afazeres que têm os deputados.
O sr. Harry também, por estar aqui conosco
compondo a Mesa de Honra. Gostaria de dizer
que para nós, César, foi uma oportunidade
ímpar para, de uma forma solene, homenagear
o nosso querido povo amigo, trabalhador, da
cidade de Agronômica.

Eu gostaria que deixassem um
desafio, um pedido, mas que sirva como um
desafio, nós temos a Agronômica como
campeã mundial de produtividade de arroz, que
hoje fomos superados pela China, entretanto,
em nível de Brasil somos campeões ainda, e
será difícil eles nos ultrapassarem; nossas
terras são férteis, são muito boas e nossos
agricultores são muito caprichosos.

Portanto, estamos trabalhando muito
neste sentido, em apoiar a agricultura, dar
incentivos, procurar trazer algumas indústrias e
empresas. Pois temos agora muitas áreas para
serem construídas, vários loteamentos foram
feitos no município. [Degravação: Gabriel Michels]

Temos aqui o senhor Harry Dorow.
Como nossas sementes aqui do município,
voltando-as para Cravil, praticamente todas,
pelo menos 90%. Por que não a Cravil também
investir em nosso município, colocar alguma
indústria, alguma parte, algum parcelamento da
sua indústria, algum beneficiamento, alguma
coisa neste sentido.

Nós não devemos servir somente
de dormitório para Rio do Sul, temos que
trazer empresas para que a riqueza fique
aqui também, pois senão o pessoal mora
aqui e trabalha em Rio do Sul. É bom, ajuda,
mas não é o suficiente. Trabalhamos e
gostaríamos que as riquezas ficassem de
fato aqui no município, que o imposto
gerado voltasse para a prefeitura, para que
possamos cada vez investir melhor. Muito
obrigado, me estendi demais, somente
tenho a agradecer a todos. Nós vamos ter
em seguida o coquetel, sintam-se todos bem
e à vontade.

A presidência agradece a presença
das autoridades e a todos que nos honram com
o seu comparecimento nesta noite, convidando-
os para o coquetel neste mesmo recinto.

Ele sabe o que eu estou falando, ele
e o senhor Henrique Backmeier, fizemos
inclusive um convite, uma proposta para eles,
então fica aqui somente o reforço, e que eles
fiquem com o compromisso realmente perante
este público todo, que não é somente comigo,
de pensar com carinho.

Neste momento, teremos a execução
do Hino de Agronômica.

(Procede-se à execução do hino.)
Antes de encerrar a presente sessão,

a Presidência convoca outra, ordinária, para a
semana subsequente à hora regimental.
[Degravação: Estephani] [Revisão:

Taquígrafa Sara].

Da mesma forma, eu falo da família
Pamplona, não é sr. Valdecir, ele sabe do
empenho que a gente tem. O sr. Valdecir
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL

ATO DA MESA Nº 464, de 02 de julho de 2019
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 079-DL, de 2019

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1894/2019,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 40 do Regimento Interno, no uso de
suas atribuições
CONSTITUI a Frente Parlamentar do Livre Comércio e
Desburocratização, integrada pelos Senhores Deputados Bruno Souza,
Jessé Lopes, Felipe Estevão, Coronel Mocellin, Nilso Berlanda e Sergio
Motta, a fim de defender a liberdade econômica, a livre concorrência e
o direito de escolha do consumidor.

RESOLVE: com fundamento no § 5º do art. 2º da

Emenda Constitucional n. 41/2003.

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor RENATO HERCILIO
BERTOLDI, matrícula nº 936, ocupante do cargo de Analista Legislativo
III, código PL/ALE-21, a contar de 17 de junho de 2019.

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 28 de junho de 2019.
Deputado JULIO GARCIA

Presidente
–––– * * * –––– Deputado JULIO GARCIA - Presidente

ATOS DA MESA
Deputado Nilso Berlanda - Secretário
Deputado Laércio Schuster - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 465, de 02 de julho de 2019ATO DA MESA Nº 462, de 02 de julho de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1719/2019,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE: com fundamento no art. 12 da Lei
Complementar nº 698, de 11 de julho de
2017, que altera a redação do art. 18 da
Resolução nº 002, de 2006, c/c com o Ato
da Mesa nº 006, de 19 de janeiro de 2018.

RESOLVE: com fundamento no § 5º do art. 2º da

Emenda Constitucional n. 41/2003.

CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA equivalente ao
valor da contribuição previdenciária ao servidor JOSE SOUZA FILHO,
matrícula nº 2211, ocupante do cargo de Analista Legislativo I, código
PL/ALE-21, a contar de 02 de junho de 2019.

DESIGNAR DIEGO RENAN SCHELLER, matrícula nº
7197, servidor do Executivo - EPAGRI à disposição desta Assembleia
Legislativa por meio do Ato nº 1370/2019 e do Termo de Convênio nº
2019TN215, para exercer a função gratificada de Assessoria Técnica-
Administrativa, código PL/FG-4, do Grupo de Atividades de Função
Gratificada, com lotação na Escola do Legislativo “Deputado Lício
Mauro da Silveira” e atribuições de assessoria técnica ao Coordenador
e auxiliar as Chefias de Seções no desenvolvimento de suas atividades;
a contar de 1º de julho de 2019 (CGP - Escola do Legislativo).

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

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 466, de 02 de julho de 2019Deputado JULIO GARCIA - Presidente
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, tendo
em vista o que consta do Processo nº 1407/2019,

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
Deputado Laércio Schuster - Secretário

–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 463, de 02 de julho de 2019
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 1801/2019,

RESOLVE: com fundamento no inciso VII do art. 62

c/c o art. 77 da Lei nº 6.745, de 28 de

dezembro de 1985 com a redação dada

pela Lei Complementar nº 605, de 18 de

dezembro de 2013,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

CONCEDER à servidora MARIVANIA PIZZI, matrícula nº
6307, ocupante do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-01,
do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, LICENÇA PARA

TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES, por 3 (três) anos, a partir de 1º
de julho de 2019.

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora STELA MARIS MARTINS DA SILVA, matrícula
nº 1487, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio,
código PL/ALE-16, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
julho de 2019.

Deputado JULIO GARCIA - PresidenteDeputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Nilso Berlanda - SecretárioDeputado Nilso Berlanda - Secretário

Deputado Laércio Schuster - Secretário Deputado Laércio Schuster - Secretário
–––– * * * –––– –––– * * * ––––

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

PORTARIAS
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de julho
de 2019 (Gab Dep Nazareno Martins).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosPORTARIA Nº 1767, de 1º de julho 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 1768, de 1º de julho 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

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

EXONERAR a servidora TAUANA WESTPHAL, matrícula
nº 9526, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-43, do
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EXONERAR a servidora KELEN GOMES RIBEIRO,
matrícula nº 9664, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-55, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2019 (Gab Dep Ana Paula da Silva).

PORTARIA Nº 1773, de 1º de julho 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

–––– * * * ––––
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,

PORTARIA Nº 1769, de 1º de julho 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 NOMEAR OLISSES DE JESUS DUARTE, para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-44, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Dr.
Vicente - Araquari).

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

EXONERAR a servidora NADIR FERREIRA ZAPPELLINI,
matrícula nº 7439, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-52, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2019 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Carlos Antonio Blosfeld PORTARIA Nº 1774, de 1º de julho de 2019
Diretor de Recursos Humanos 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,

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1770, de 1º de julho de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE:
LOTAR a servidora MARILU LIMA DE OLIVEIRA,

matrícula nº 1531, na DTI - Coordenadoria de Informações, a contar de
1º de julho de 2019.
Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral

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,

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1775, de 1º de julho de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE:ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
AIRTON ALTAIR LINO, matrícula nº 9719, de PL/GAB-01 para o
PL/GAB-27 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2019 (Gab Dep VoInei Weber).

RETIFICAR nos assentamentos funcionais, o nome do
servidor EDUARDO OLIVIO RIZZOTTO, matrícula nº 10216 nomeado pela
Portaria nº 1734/2019, de 17/06/2019, para EDUARDO OLIVO RIZZOTTO.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-GeralCarlos Antonio Blosfeld

–––– * * * ––––Diretor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 1776, de 1º de julho de 2019–––– * * * ––––
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

PORTARIA Nº 1771, de 1º de julho 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: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

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,

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 013/2019.

Matr Nome do Servidor Função

1015 SERGIO MACHADO FAUST Pregoeiro
0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro substitutoALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
LUCIANA DE FREITAS RIBEIRO, matrícula nº 6154, de PL/GAB-45 para
o PL/GAB-48 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2019 (Gab Dep Jose Milton Scheffer).

1094 ALDO LUIZ GARCIA

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT Equipe de apoio
Carlos Antonio Blosfeld 2096 JOHNI LUCAS DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos

1039 VICTOR INÁCIO KIST–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1772, de 1º de julho de 2019 Neroci da Silva Raupp
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1777, de 1º de julho 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: 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:
ART. 1º DESIGNAR o servidor GABRIEL SCHRAMM

SZENESZI, matrícula nº 6309, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de
Apoio ao Plenario, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento da
respectiva titular, CLEO FATIMA MANFRIN, matrícula nº 1876, que se
encontra em fruição de licença-prêmio por 15 (quinze) dias, a contar de
18 de julho de 2019 (DL - Coordenadoria de Apoio ao Plenário).

NOMEAR ROSSANI THOMAS, matrícula nº 7776, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-75, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de julho de 2019
(Gab Dep Moacir Sopelsa).

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de cargo em comissão, o
servidor não perceberá adicional de exercício.Carlos Antonio Blosfeld
Neroci da Silva RauppDiretor de Recursos Humanos
Diretor-Geral–––– * * * ––––

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1778, de 02 de julho de 2019 RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,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,

EXONERAR a servidora SHIRLEI CLAUDETE COSTA DE
OLIVEIRA, matrícula nº 9529, do cargo de Assessor de Comissão
Permanente, código PL/GAC-59, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de julho de 2019 (DL - CC - Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência).
Carlos Antonio BlosfeldRESOLVE: 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.

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

PORTARIA Nº 1783, de 02 de julho de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce
Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar de 01
de julho de 2019.
Gab Dep Felipe Estevão

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,

Matrícula Nome do Servidor Cidade

9317 MARIANA CANTO ANSELMO TUBARÃO
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
CARLOS AUGUSTO ANTUNES, matrícula nº 9383, de PL/GAB-77 para o
PL/GAB-64 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2019 (Gab Dep Marcius Machado).

PORTARIA Nº 1779, de 02 de julho 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

–––– * * * ––––RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, PORTARIA Nº 1784, de 02 de julho 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

EXONERAR o servidor ALEXANDRE JOAO PACIFICO,
matrícula nº 8246, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-51, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2019 (Gab Dep João Amin).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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,

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1780, de 02 de julho 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

NOMEAR ADENOR ROQUE ZANFERARI, matrícula nº
4988, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
do Colegiado de Bancada, código PL/GAS-74, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar de 1º de julho de 2019 (DL -
Colegiado de Bancadas).

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

EXONERAR o servidor CRISTIAN MADALENA DEROSA,
matrícula nº 9793, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-75, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de julho de 2019 (Gab Dep Jesse Lopes).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1785, de 02 de julho de 2019

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

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

PORTARIA Nº 1781, de 02 de julho de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

EXONERAR o servidor FERNANDO GONCALVES
FERREIRA, matrícula nº 9818, do cargo de Assessor de Comissão
Permanente, código PL/GAC-59, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de julho de 2019 (DL - CC - Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano).

NOMEAR DAVID GUILHERME WEGNER SILVA, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-43, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse
(Gab Dep Bruno Souza).

Carlos Antonio Blosfeld Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1782, de 02 de julho de 2019 PORTARIA Nº 1786, de 02 de julho de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
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RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e
convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

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

EXONERAR o servidor PIETRO FRANCESCO LEONARDI,
matrícula nº 9309, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-74, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de julho de 2019 (Gab Dep Laercio Schuster).
Carlos Antonio BlosfeldNOMEAR LUCINEIDE PEREIRA, matrícula nº 5790,

para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-78, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Julio Garcia).

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

PORTARIA Nº 1791, de 02 de julho 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 1787, de 02 de julho 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: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora GABRIELE HOEFT, matrícula nº
9647, do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAL-72, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de julho
de 2019 (Liderança do PL).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––EXONERAR o servidor CLEOMAR JOSE NICOLETI,
matrícula nº 5509, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-47, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de julho de 2019 (Gab Dep Valdir Cobalchini).

PORTARIA Nº 1792, de 02 de julho 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 1788, de 02 de julho de 2019

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

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,

EXONERAR a servidora LAINE MARIA DE LUCA,
matrícula nº 8254, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-86, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 02 de julho de 2019 (Gab Dep Mauricio Eskudlark).
Carlos Antonio Blosfeld

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.

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

PORTARIA Nº 1793, de 02 de julho de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 03 de julho de 2019.
Liderança do MDB

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,

Matrícula Nome do Servidor Cidade

2350 GENTIL DORY DA LUZ IÇARA
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

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

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
MARIA IZABEL AVILA DA SILVA CARIONI, matrícula nº 6296, de
PL/GAB-78 para o PL/GAB-77 do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 02 de julho de 2019 (Gab Dep Marlene Fengler).

PORTARIA Nº 1789, de 02 de julho de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
RESOLVE: PORTARIA Nº 1794, de 02 de julho de 2019
AUTORIZAR o servidor ARNALDO VENICIO DE SOUZA,

matrícula nº 4553, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Diretor Financeiro, código PL/DAS-7, com
fundamento no art. 17, da Portaria nº 1015, de 26 de março de 2015,
a realizar despesas sob o regime de adiantamento no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento antecipado de
combustíveis, por conta da Subação 1144 - Manutenção e Serviços
Administrativos Gerais, e Natureza de Despesa 33.90.30.96 - Material
de Consumo - Pagamento Antecipado.

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,

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
NOMEAR GESIKA GABRIELA DE OLIVEIRA DOIN

ALVEZ, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-65, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Ana Paula da Silva - São Bento do Sul).

PORTARIA Nº 1790, de 02 de julho 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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PORTARIA Nº 1795, de 02 de julho de 2019 NOMEAR FERNANDO GONCALVES FERREIRA,
matrícula nº 9818, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-51, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de
1º de julho de 2019 (Gab Dep João Amin).

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

–––– * * * ––––
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,

PORTARIA Nº 1799, de 02 de julho 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,NOMEAR LUCAS ALFREDO ROEDER, para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-19, Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Fernando Krelling - Joinville).

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

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

NOMEAR JANICE APARECIDA STEIDEL KRASNIAK,
matrícula nº 7004, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Assessor de Comissão Permanente, código PL/GAC-59, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (DL -
CC - Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência).

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1796, de 02 de julho 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

–––– * * * ––––

REDAÇÕES FINAISRESOLVE: 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,

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 194/2019
Altera o 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 alterar a
denominação da Associação Atitude e Vida
de Fraiburgo (AAVE), para Associação de
Pais e Amigos do Autista (AMA).

NOMEAR NEURI ADILIO ALVES, matrícula nº 8046,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-58, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Fabiano da Luz - Chapecó).

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,Carlos Antonio Blosfeld
DECRETA:Diretor de Recursos Humanos
Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de

2015, passa a vigorar com a alteração constante do Anexo Único desta Lei.
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1797, de 02 de julho de 2019 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 27 de junho de 2019.
Deputado ROMILDO TITON

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
ANEXO ÚNICO

(Altera o Anexo Único da Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015)
“ANEXO ÚNICO

ENTIDADE DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICARESOLVE: 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,

....... ........................................................ ...............................
FRAIBURGO LEI ORIGINAL Nº

....... ......................................................... ..................................
22 Associação de Pais e Amigos do

Autista (AMA)
14.042, de 2007

NOMEAR ADRIANA FERNANDES VALÉRIO, matrícula nº
7074, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-47, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Valdir Cobalchini - Rio Negrinho).

....... ........................................................ ..................................
” (NR)

–––– * * * ––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 195/2019

Altera a ementa e o art. 1º da Lei nº
16.689, de 2015, que declara de utilidade
pública a Associação Comunitária Beneficente
Torre Forte, de Camboriú, para o fim de dar
nova denominação à entidade referida.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1798, de 02 de julho de 2019

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,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

DECRETA:
Art. 1º A ementa e o art. 1º da Lei nº 16.689, de 31 de

agosto de 2015, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Declara de utilidade pública a Associação Comunitária

Beneficente Latarte, de Camboriú.
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Beneficente Latarte, com sede no Município de Camboriú.” (NR)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. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 27 de junho de 2019.

Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––
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