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ATA DA 004ª SESSÃO SOLENE
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2019
EM COMEMORAÇÃO DOS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

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

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

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 dos 150 Anos de
Emancipação Político-Administrativa do
Município de Curitibanos.

Senhor vereador do município de
Curitibanos, Narcizo Krieger Ortiz;

Senhor vereador do município de
Curitibanos, Neri Soares Laureano;Neste momento, convido para

compor a Mesa as autoridades que serão
nominadas a seguir:

Senhor vereador do município de
Curitibanos, Rafael Cardoso Valim;

Senhora vereadora do município de
Curitibanos, Rosimeri Rosa;

Excelentíssimo senhor prefeito
municipal de Curitibanos, José Antonio Guidi; Neste momento, teremos a interpre-

tação do Hino Nacional Brasileiro. Senhor vereador do município de
Curitibanos, Tanner Gindri Pinheiro;

Excelentíssimo senhor presidente da
Câmara Municipal de Curitibanos, vereador
João Reus de Camargo;

(Procede-se à interpretação do hino.)
Senhor vereador do município de

Curitibanos, Paulo Roberto Halla;
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilson

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

Excelentíssimo senhor deputado
estadual, Maurício Eskudlark; Senhora vereadora do município de

Curitibanos, Vilma Natalina Fontana Maciel;Excelentíssimo senhor vice-prefeito do
município de Curitibanos, Roque Stanguerlin;

Excelentíssimo senhor secretário de
Administração de Finanças do município de
Curitibanos, Amaury Silva;

Senhor vereador do município de
Coronel Freitas, José Francisco Ritter;Senhor comandante da Guarnição

Especial Da Policia Militar de Curitibanos,
tenente-coronel Luciano Comiotto;

Senhor vereador do município de Frei
Rogério, Aluir de lima;

Excelentíssimo senhor secretário da
Habitação do município de Curitibanos, Ângelo
Scolaro; Senhor Rubens Noveletto Vieira,

assessor parlamentar, neste ato representando
o gabinete da excelentíssima senhora deputada
federal, Carmen Zanotto;

Excelentíssima senhora delegada
regional da Policia Civil, Roxane Fávero Pereira
Venturi;

Senhor presidente da Ordem dos
Advogados, subsessão de Curitibanos, Carlos
Leonardo Salvadori Didoné;Senhora diretora da Universidade do

Contestado - UNC, Ana Paula Della Giustina; Senhor vice-presidente da
Associação de Voluntários Herdeiros do
Futuro, Greison Rocha;

Senhor vereador do município de
Curitibanos, Fernando Henrique Rosa Lohn;Senhora Rute Ramos do Carmo,

diretora da Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Curitibanos, neste ato representando
a senhora presidente, Alba Regina Perin
Pellizzaro.

Senhora vereadora do município de
Curitibanos, Lucinéia Ventura Amorim; Senhor Jandival Ross, neste ato

representando o senhor presidente do
Conselho Regional de Contabilidade de Santa
Catarina, Marcello Seemann;

Senhor vereador do município de
Curitibanos, Ivan França Moreira;
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Senhora desembargadora dra. Mari
Eleda Migliorini;

queremos que as coisas aconteçam. E este ano
está sendo muito feliz, porque é o aniversário dos
150 anos da cidade de Curitibanos, e ontem vossa
excelência recebeu esse troféu.

municípios que se desenvolvem e de pessoas
que lutam por sua terra. Assim, em nome do
presidente da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, e dos outros 38 deputados,
quero dar os parabéns pelo trabalho que tem sido
realizado na cidade, pela referência que é. Meus
parabéns ao município, a sua gente, à população,
enfim, a todos que estão comemorando esta data
especial. Como é bom poder olhar para trás e ver
que a missão foi vencida, e que a missão foi e
está sendo cumprida.

Senhor diretor da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Curitibanos, Fábio
Pellizzaro; Nós conversamos sobre as nossas

histórias, dele e do senador Jorginho Mello, que
vem do Besc, e ele depois resolveu entrar no
ramo do comércio, fundou esse grupo, que hoje
é um dos maiores, senão o maior de Santa
Catarina, e um dos maiores do Brasil. Estou
misturando falar de Curitibanos, do Berlanda,
porque para nós, lá na Assembleia Legislativa,
também se mistura, assim como Curitibanos já
teve também grandes deputados, como o Onofre
Agostini que, na sua época, era um símbolo, aqui
do município e da região, e atualmente temos o
deputado Nilso Berlanda com essa marca.

Senhor presidente da Unimed
Curitibanos, Marcos Antonio Machado de Farias;

Senhor procurador do município de
Curitibanos, Herlon Rech.

A seguir, teremos a apresentação de
um vídeo institucional. [Degravação: Gabriel
Michels] Por isto, parabéns ao município de

Curitibanos, parabéns ao deputado Nilson
Berlanda pela iniciativa e parabéns a todos nós.

(Procede-se à apresentação do vídeo.)
Ainda em tempo, eu convido o senhor

diretor do campus da UFSC de Curitibanos,
Juliano Gil Nunes Wendt para fazer parte da Mesa.

Que Deus nos ilumine! Uma ótima
noite a todos!

Neste momento, eu convido para
fazer uso da palavra o exmo. sr. deputado
Maurício Eskudlark e quero aproveitar para
agradecer a sua presença, colega de partido,
líder do governo. É um deputado que me deu a
oportunidade, pela primeira vez, de assumir o
seu gabinete no mandato anterior a esse
último. Eu tive o prazer de ser deputado pela
primeira vez no gabinete do Maurício Eskudlark.
Muito obrigado Maurício pela oportunidade e
agradeço-lhe também pela presença. Eu lhe
convidei, lá no Plenário, nesta semana, e ele
disse: “deputado Berlanda, estarei presente
para lhe prestigiar”. E hoje, todos sabem que é
a abertura da Festa do Pinhão, e as atenções
estão todas em Lages, mas isso mostra o
comprometimento com o colega de partido.
Está aí um excelente deputado que faz um belo
trabalho. Maurício Eskudlark, por favor!

Muito obrigado!
O deputado Berlanda impressionou, na

semana passada, o ministro Sérgio Moro, por
ter sido pioneiro nesse projeto de oferecer
emprego, formação e oportunidade às pessoas
que estão recolhidas no sistema prisional. Nós
queremos que as pessoas tenham
oportunidade, e tem que lhes ser dada.
Também o deputado Nilso Berlanda conta uma
história que começou com um projeto-piloto de
apenas 800 metros construídos, dentro da
penitenciária de São Cristóvão do Sul, mas que
todo o estado conhece como a Penitenciária de
Curitibanos. E hoje ele tem lá uma obra de
10.000 mil metros que produz para todo o
Brasil, eu conheço o projeto mais que o
deputado Berlanda, porque o acompanhamos.

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

Berlanda) - Muito obrigado, deputado Maurício
Eskudlark.

Neste momento, eu faço uso da
palavra na qualidade de autor do requerimento
que ensejou a presente sessão.

Eu quero confessar a todos vocês
que ontem foi um dia muito emocionante para
mim, e hoje está sendo outro dia também de
muita emoção. Quero cumprimentar novamente
o prefeito e, em seu nome, cumprimento todas
as autoridades já nominadas por mim.

Senhores e senhoras!
Eu lembro que em 85 fazia parte do

quadro de colaboradores do Banco do Estado
de Santa Catarina, o Besc, quando fui chamado
pelo gerente regional, na minha agência de
Chapecó, para dar conhecimento de que estava
sendo transferido para a cidade de Curitibanos.
Eu não conhecia Curitibanos, entrei no ônibus
da Reunidas com uma bolsa, pequena sacola
com três ou quatro camisetas, um tênis, de
calça jeans, e já vim para Curitibanos naquela
noite. E me marcou muito quando eu cheguei à
cidade de Curitibanos, ao entrar no trevo ver a
empresa Mendes, e pensei uma grande
empresa na cidade já na entrada. Ao chegar à
rodoviária antiga fui procurar um hotel e me
hospedei no Hotel Maracanã, que era naquela
esquina da sinaleira, e fiquei ali até o outro dia.
Conheci outro hotel chamado Map Hotel, e me
transferi para lá.

Então Santa Catarina tem sido
referência em muitas questões, em nível de
Brasil, como recentemente a aprovação da
Reforma Administrativa do governo do estado.
Enquanto vimos em Brasília a dificuldade do
presidente da República de encaminhar
projetos importantes para o país, e nós
aprovamos, por unanimidade, a citada reforma.
Assim, em relação ao Sistema Penitenciário
Nacional, o próprio ministro Sérgio Moro disse
que hoje a condição de algum estado receber
recursos para investir nesse trabalho é vir aqui,
olhar o modelo catarinense e se comprometer a
buscar empresários, buscar pessoas para juntos
construírem esse modelo de projeto que dá certo.

O SR. DEPUTADO MAURÍCIO
ESKUDLARK - Muito obrigado deputado Nilso
Berlanda, amigo, pessoa que eu aprendi a
admirar, grande liderança de Curitibanos e do
estado de Santa Catarina. Quero dizer que
estou muito feliz de estar aqui, e com orgulho
que estou representando também os 38 outros
deputados e deputadas estaduais, isto para
mim é uma alegria muito grande.

Gostaria de saudar o prefeito,
falamos muito com o Berlanda sobre a sua
administração, sobre como Curitibanos está
indo bem e isso nos deixa muito felizes,
também já tivemos a oportunidade de estar
com o amigo lá na Assembleia Legislativa.
Gostaria também de saudar o presidente da
Câmara de Vereadores; saudar a Leoni, esposa
do Nilso, a Alessandra mandou um abraço. Em
nome dela e da minha colega Roxane, saudar
todas as mulheres aqui presentes, nossa repre-
sentante da Rede Feminina. Enfim, saudar
todos aqui, nosso colega da Segurança Pública,
as universidades representadas nesta
cerimônia tão representativa e tão importante
para a Assembleia.

Eu fui designado, por 19 anos,
delegado em São Miguel do Oeste, e a minha
primeira saída desse município foi para fazer
carreira, depois tive a felicidade de chegar a
chefe de Polícia do Estado de Santa Catarina,
foi quando vim para Curitibanos. Fui diretor da
Polícia Civil do interior, quando nós tivemos a
diretoria que sempre teve a sede aqui. E eu
fiquei um período na cidade, como diretor de
polícia do interior, depois fui convidado para
acumular a do interior e a do litoral, daí me
dividia entre a capital e a cidade de Curitibanos
nessa missão. Então, são coisas assim que a
vida nos dá de presente, coisas boas.

Mas eu vim para Curitibanos para
ficar aqui, talvez um ano, um ano e meio, pois
todo bancário, quando é transferido, ganha uma
promoção, ganha um salário melhor. Achei a
cidade fria, era inverno, de certa forma um
pouco feia, porque eu estava acostumado com
Chapecó, e queira Deus que eu, juntamente
com a Leoni, com a Aline recém-nascida,
ficasse bem. Depois tivemos o segundo filho, o
Leonardo, nesta cidade, e eu adotei esta cidade
como sendo minha. Agora, há poucos anos, uns
três, quatro ou cinco anos, fui reconhecido pelo
município como Cidadão Curitibanense.

Realmente o deputado Berlanda me
disse: “Maurício, todo mundo vai estar em
Lages por conta da abertura da Festa do
Pinhão”. Eu respondi: “Olha Berlanda, eu vou
estar contigo lá em Curitibanos com muito
orgulho”. Tenho muitos amigos aqui, município
que em outras oportunidades já fiz grandes
votações também. Agradeço ao vereador
Paulinho Halla, já fomos grandes compa-
nheiros, somos amigos; vejo o Ivan e todos os
vereadores que estão aqui presentes; todas as
autoridades, as pessoas que representam tão
bem o município, e digo que gratidão é um dos
maiores valores do ser humano.

Hoje é um dia de homenagear todas
as famílias, os trabalhadores, as pessoas, pela
história que fizeram no município, pelo
destaque que a cidade representa em nível de
Santa Catarina. Percebo que ainda temos muito
que avançar, tem as lutas para a abertura dos
aeroportos regionais, um tem que ser em
Correia Pinto, ou em Lages, cidades da região,
que irão fortalecer ainda mais economica-
mente todo esse local.

E aqui, senhores, nessa terra eu vou
ficar o resto da minha vida juntamente com a
minha família. Eu adotei Curitibanos para ser a
minha cidade. Em 91, bancário, trabalhando à
noite, das 19 horas até 23h, 24h, uma hora,
duas horas da manhã, e durante o dia pratica-
mente sem fazer nada. Também tenho colegas
bancários aqui. O meu irmão já tinha uma loja
estabelecida, na cidade de Chapecó, e eu
decidi montar um pequeno estabelecimento
comercial na cidade, na Rua Medeiros Filho,
com 80 metros quadrados, tive a coragem de
alugar um local, que era do Otto Leuersen.

E eu que sou nascido em Canoinhas
vi agora, na sessão, chamar os reitores das
universidades, que Canoinhas possuiu campus
com 37 cursos, mas atualmente não sei se
tem 12 funcionando. Então, algumas
universidades cresceram, Canoinhas passou a
época da madeira e não soube, talvez, buscar
alternativas, assim como esse povo disposto,
inovador e com boas lideranças conseguiu fazer
com o município de Curitibanos.

Nós vemos o carinho, a gratidão, a
admiração que o deputado Berlanda tem pelo
município de Curitibanos, e eu acredito muito
em Deus, nada é por acaso na vida. E por dois
anos, o Berlanda ficou um pouco triste, porque
já era para ele ter sido escolhido Personalidade
de Vendas do Estado de Santa Catarina, mas
Deus quis que você fosse escolhido para os
150 anos de Curitibanos. [Degravação: Estephani]

E lá foi o Nilson Berlanda e a Leoni
para montar aquela pequena loja, e vendemos,
no primeiro dia que abrimos, ao primeiro cliente
atendido, o senhor Leo, ele era o dono da
relojoaria, um refrigerador Prosdócimo. E hoje
eu tenho a honra e o prazer de dizer que a
matriz da empresa está em Curitibanos,
gerando 2.200 mil empregos diretos, contando

Não quero me alongar mais, mas é
bom falar de municípios que estão bem, de
pessoas que querem fazer o melhor, de

Então se vê como Deus faz as coisas
e, às vezes, queremos forçar uma situação,
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com quase 400 detentos, que também
considero empregados, lá na penitenciária.
[Degravação: Taquígrafa Sílvia]

Federal. Ou seja, pelo menos um contrato de
empréstimo por 10, 15, 20 anos para que a
universidade efetive o curso de Medicina na
nossa cidade. Conto contigo e peço que você
me ajude como um colega de partido e também
como líder do governo.

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

Digo isso para provar a vocês como
foi minha vinda para Curitibanos. E aí você se
identifica como líder. A partir do momento em
que coloquei um estabelecimento comercial, fui
convidado para ser presidente do CDL, e aceitei
em duas ocasiões, fui presidente do Caça e
Tiro, fui presidente do Pinheiros Tênis Clube,
novamente do CDL, hoje sou vice-presidente do
CDL e presidente do Sindicato Patronal.

Aliás, eu quero dizer ao deputado
Maurício que o PSL, com todo o respeito,
elegeu seis deputados, e o deputado Maurício,
pela competência, foi chamado pelo governador
para ser o líder do governo, e faz muito bem a
defesa do nosso governador Carlos Moisés,
parabéns pelo trabalho!

Convidamos para receber a
homenagem, em nome do senhor prefeito do
município de Curitibanos, nos períodos de
1993 a 1996 e 2001 a 2004, Generino
Fontana, in memoriam, sua filha, a senhora
vereadora Vilma Maciel.

Assim sendo conheci uma pessoa
que será homenageada, na noite de hoje,
chamado Generino Fontana, que levantou o
braço para mim e falou, lembro até hoje, aqui
atrás do restaurante japonês: “você precisa ser
filiado ao MDB de Curitibanos, porque nós
precisamos que você nos ajude.” Tive a honra de
ser o presidente do MDB, e tive a honra e o prazer
de ser candidato à vice junto com o Generino
Fontana, onde eu aprendi a dar meus primeiros
passos, Paula, como um político em Curitibanos.

Voltando para Curitibanos, parabéns
Dudão, este vídeo eu havia visto no WhatsApp,
tenho orgulho de mostrar o que é e o que repre-
senta Curitibanos em Santa Catarina. Depois o
prefeito irá falar, mas Curitibanos deve estar
entre a 20ª ou 30ª cidade, economicamente,
em Santa Catarina, veja só 35ª, estamos
chegando a 40 mil habitantes.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor prefeito do
município de Curitibanos, nos períodos de
1961 a 1966 e 1970 a 1973, Hélio Anjos Ortiz,
in memoriam, o senhor Marcio Poletto.Então parabéns aos nossos prefeitos

que passaram; parabéns às entidades que
serão homenageadas na noite de hoje;
parabéns para cada um dos curitibanenses pelos
150 anos que estão fazendo, que fizeram agora na
última terça feira. Eu tenho orgulho de dizer, nos
quatro cantos do país e em Santa Catarina, que
sou curitibanense! Grande abraço a todos!

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Na época, desculpem a brincadeira, eu

fui apelidado de “gravatinha”, pois eu
trabalhava de gravata, Roque, na minha
empresa. Não tinha jeito de político, mas
Generino me ensinou, é o meu professor na
política. E hoje estou aqui como deputado
representando esta cidade, graças ao saudoso
Generino Fontana. Logo depois tive a
oportunidade de conhecer o saudoso gover-
nador Luiz Henrique, quando aceitei também a
missão de ser secretário regional por três anos
na cidade. E aí eu já participo neste momento
como político de Curitibanos.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor prefeito do
município de Curitibanos, nos períodos de
1966 a 1970 e 1977 a 1983, Wilmar Ortigari,
in memoriam, senhor Ivens Ortigari Neto.A seguir, convido o mestre de

cerimônias para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS
(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores uma boa noite! Neste momento o
Poder Legislativo catarinense, em sessão
solene, presta homenagem aos 150 Anos de
Emancipação Político-Administrativa do
Município de Curitibanos.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem, em nome do senhor prefeito do
município de Curitibanos, nos períodos de
1947 e 1951 a 1956, Lauro Antônio Costa, in
memoriam, senhor Dirceu Costa.

Quero dizer para vocês que esta
administração está de parabéns; a
administração do Wanderley, anterior, está de
parabéns; a administração do Generino está de
parabéns; a administração do Armando Costa e
da sua excelentíssima esposa, Marilucia Costa,
está de parabéns; ex-prefeito também, Ulysses
Gaboardi, está de parabéns; Lauro Costa, eu
não tive oportunidade de participar da
campanha, está de parabéns. Vejam só
senhores, estas pessoas o que fizeram,
quantos dias de trabalho? Quantas noites não
dormidas? Para fazer com que Curitibanos
chegasse neste momento de 150 anos.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)Convidamos o excelentíssimo senhor

deputado Nilso Berlanda, juntamente com o
excelentíssimo senhor deputado Maurício
Eskudlark, para fazerem a entrega das
homenagens desta noite.

(Palmas)
A seguir, o Parlamento catarinense fará

entrega de certificados às entidades que muito
contribuíram na construção destes 150 anos
de história.Convidamos para receber a

homenagem concedida ao Poder Executivo
Municipal de Curitibanos, o excelentíssimo
senhor prefeito José Antônio Guidi - Dudão.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Associação
Empresarial de Curitibanos, a senhora
presidente Irene Pivetta Sonda.(Procede-se à entrega da

homenagem.) (Procede-se à entrega do certificado.)
Eu tenho orgulho, Maurício, fiz um

depoimento semana passada, na tribuna,
falando 13 minutos, quase 14 minutos, de
Curitibanos, falando do momento da cidade. E
o deputado Maurício teve um aparte falando
também, elogiando Curitibanos, e esta
gravação anda por aí no WhatsApp, do orgulho,
Renato, de dizer que Curitibanos, hoje, é um
polo madeireiro. Acabamos de ver o vídeo onde
uma grande empresa, também com minha
interferência, junto com o governador Luiz
Henrique, com Onofre, com Wanderley, junto
com todos vocês, fomos buscar uma Berneck,
que hoje é uma indústria exemplo e que
qualquer outra cidade gostaria de ter.

(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem concedida ao Poder Legislativo
Municipal de Curitibanos, o senhor presidente
da Câmara, vereador João Reus de Camargo.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Curitibanos, o senhor doutor Fábio
Pellizzaro.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

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

(Palmas) Convidamos para receber o
certificado, em nome do Sindicato Industrial e
Florestal de Curitibanos, o senhor presidente
Luiz Fernando Brocardo.

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

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

Convidamos para receber a
homenagem a senhora prefeita do município de
Curitibanos, no período de 1997 a 2000,
Marilucia da Silva Costa.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Universidade do
Contestado - UNC, a senhora diretora Ana Paula
Della Justina.

Quanto trabalho, não é, Olávio, para
buscarmos a Universidade Federal junto com as
comissões? Cito o nome do Aldo, bem como de
todas as pessoas que foram envolvidas
diuturnamente. Numa reunião, lá na cidade de
Lages, um dia, o reitor disse para nós, não é,
Aldo: “A Universidade Federal será realidade na
cidade de Curitibanos, vocês podem contar com
a Universidade Federal.” Estava eu lá, como
secretário regional, quando ligou o trator para fazer
a terraplanagem doada pela empresa Gaboardi.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

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

(Palmas) Convidamos para receber o
certificado, em nome da Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC, Campus Curitibanos,
o senhor diretor Juliano Wendt.

Convidamos para receber a
homenagem o senhor prefeito do município de
Curitibanos, no período de 1989 a 1992,
Ulysses Gaboardi Filho. (Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Fundação Hospitalar
de Curitibanos - Hospital Hélio Anjos Ortiz, o
senhor superintendente Marcelo Antônio Pasolini.

Hoje numa reunião, no gabinete do
prefeito, tentamos buscar soluções para que a
Medicina se instale na cidade de Curitibanos,
que nós tenhamos aqui o curso de Medicina,
reitor. E para isso temos alguns obstáculos a
serem vencidos, que para nós não é problema.
Da nossa parte, quero pedir aqui ao líder do
governo que me ajude para que definitivamente
o Cedup seja cedido para a Universidade

(Palmas) [Degravação: Northon
Bousfield]

Convidamos para receber a
homenagem o senhor prefeito do município de
Curitibanos, no período de 1983 a 1988,
Armando Costa.

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

certificado, em nome da Associação
Beneficente Frei Rogério - Asilo, o senhor vice-
presidente Sidnei Bossardi.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
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(Procede-se à entrega do certificado.) Convidamos para receber o
certificado, em nome da Associação Cultural
Tânia Maria Gava Gaboardi - ATG, a senhora
presidente Tânia Maria Gava Gaboardi.

cumprimentar o deputado Maurício Eskudlark;
cumprimentar nosso prefeito José Antonio Guidi
e, em seu nome, cumprimentar todas as auto-
ridades já mencionadas na Mesa. Também
cumprimentar meus colegas vereadores, em
nome do Fernando Rosa Lohn, vice-presidente,
cumprimento todos os vereadores presentes,
demais autoridades, os homenageados e o
público que nos brinda aqui com sua presença.

(Palmas)
Convidamos para receber o

certificado, em nome do jornal A Semana, o
senhor diretor Renato Westphal. (Procede-se à entrega do certificado.)

(Procede-se à entrega do certificado.) (Palmas)
(Palmas) Agradecemos ao senhor deputado Nilso

Berlanda, e também ao senhor deputado
Maurício Eskudlark, pela entrega das homenagens.

Convidamos para receber o certificado,
em nome da Loja Maçônica Estrela do Planalto n.
14, o venerável senhor Rodrigo da Costa. Esta sessão está sendo transmitida ao

vivo e será reprisada durante a semana.
Acompanhe a programação! Muito Obrigado!

Senhor deputado Berlanda, gostaria de
parabenizá-lo e lhe agradecer pela iniciativa
desta homenagem bastante significativa para
nós curitibanenses. E também aproveitar e
parabenizá-lo pelo prêmio recebido ontem,
com certeza justifica, logicamente, a sua
pessoa recebê-lo.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
Solicitamos que o senhor Rodrigo da

Costa permaneça à frente.
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilso

Berlanda) - Convido, neste momento, para fazer
uso da palavra em nome das instituições
homenageadas, o senhor superintendente da
Fundação Hospitalar de Curitibanos, Hospital
Hélio Anjos Ortiz, Marcelo Antônio Pasolini.

Convidamos para receber o
certificado, em nome do Rotary Club Curitibanos,
o senhor presidente Rodrigo da Costa. Também eu, como professor, começo

minha fala citando uma frase de Niro Brum que
diz assim: “O romantismo rendeu versos ao
gaudério e a história decantou o bandeirante,
mas foram eles, os tropeiros, que fizeram a
integração desses povoados tão distantes.”
Noites sem luar, dias chuvosos, carreiros
pedregosos, serras traiçoeiras, o frio por
companhia, a geada branqueando serras. Vida
de tropeiro, viagens de grandes distâncias,
semanas seguidas na condução de tropas de
gado, montados em pequenas mulas que,
valentemente, carregavam o peso do trabalho,
seguiam viagem sob a proteção da Virgem
Maria. Saudades de casa, falta de notícias da
família, o desconforto do caminho, faces da
vida do tropeiro, que arriscava a vida em busca
do sustento próprio, impulsionando neste passo
o progresso e a integração cultural e social desta
querência amada. [Degravação: Roberto Machado]

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

certificado, em nome do Lions Clube
Curitibanos - Centro, a senhora presidente
Rosângela Ortiz.

O SR. MARCELO ANTÔNIO PASOLINI
- Boa noite! Excelentíssimo senhor deputado
Nilso Berlanda, quero cumprimentá-lo e, em
seu nome, todos os deputados aqui presentes;
excelentíssimo senhor prefeito José Antonio
Guidi e, em seu nome, todos os ex-prefeitos
aqui presentes; senhor vereador João Reus de
Camargo, presidente da Câmara de Vereadores
de Curitibanos e, em seu nome, todos os
vereadores; demais autoridades presentes,
imprensa, senhoras, senhores.

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

certificado, em nome da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Curitibanos,
a senhora presidente Eneone Martarello.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) É com muita alegria e emoção que

estamos aqui hoje, participando desta sessão
solene, na Câmara de Vereadores, em
comemoração aos 150 anos da nossa querida
Curitibanos. Sinto-me honrado, como filho desta
terra, em ter a oportunidade de representar as
entidades aqui homenageadas, que
participaram de forma efetiva e intensa para o
progresso de nossa cidade, deixando marcas
profundas em nossa cultura, forjando nosso
caráter e nos colocando em lugar de destaque
em Santa Catarina e no Brasil.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da Escola de Educação
Básica Santa Terezinha, o senhor diretor Fábio
Augusto Fogaça.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) São esses os heróis verdadeiros e

anônimos, construtores de histórias forjadas na
luta e na destreza do eco do tempo. Ainda se
ouve o tilintar das canecas amarradas nas
bruacas sob o lombo da égua madrinha. O
tropear dos animais acompanhando o assovio
de tristes canções, como a suavizar na melodia
a saudade permanente. Foi assim que aconteceu o
desbravar dessa terra que ora homenageamos.

Convidamos para receber o
certificado, em nome da ONG Herdeiros do
Futuro, a senhora diretora Giovana Kruker.

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

certificado, em nome da Associação de Pais e
Amigos dos Deficientes Auditivos de
Curitibanos - Apadac, a senhora presidente
Ivete Sonda Citadin.

Lutamos muito para chegar até aqui,
somos um povo guerreiro, honesto e
trabalhador. Nossos antepassados, há 150
anos, começaram um legado trilhando o
caminho de sucesso que nos trouxe até aqui.
Portanto, cabe a nossa geração dar
continuidade a esse legado com a responsabi-
lidade de preparar nossos filhos e netos para
que possamos continuar no caminho do
progresso de nossa cidade.

Os fundadores do município
protagonizaram inúmeras cenas dessas
histórias, que até hoje significam mais por sua
importância no desenvolvimento deste chão do
que um estilo de vida. Suas histórias remontam
ao século passado, que desde muito cedo
iniciavam nas viagens. Impossível homenagear
Curitibanos sem se reportar aos tropeiros que,
aqui neste chão, fizeram suas paragens, era o
carreteiro de charque, salgado no suor dos
lombos equinos, preparado na panela de ferro, na
trempe, que alimentavam as noites e as histórias.

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas) [Degravação: Jéssica]
Convidamos para receber o

certificado, em nome da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, a senhora diretora Rute
Ramos do Carmo. Queria render minhas homenagens a

todo povo curitibanense, povo aguerrido e
acolhedor, que sempre acolhe todos que aqui
procuram guarida, proporcionando
oportunidades de trabalho e progresso para
melhoria de vida. Não poderíamos deixar de
ressaltar nossa representatividade política que
sempre se destacou pela competência e
honestidade, contribuindo de forma significativa
com o nosso estado, através de secretarias
importantes em vários governos, deputados
atuantes e com prefeitos e vereadores
honestos e competentes.

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

certificado, em nome da Associação de
Proteção Animal Patinhas do Bem, a fundadora,
senhora Andressa Bianeck e a senhora
presidente Fabiane Dalpizol.

Portanto, era aqui, no calor do fogo
de chão, que a água das cacimbas era
aquecida para o café tropeiro, logo ao clarear
do dia, amortecendo o frio das manhãs de
inverno. Aqui às margens do Rio Marombas, e
com o céu como testemunha, ficaram gravadas
no tempo histórias do Monge João Maria e
suas curas milagrosas, e foi nestes prados que
estes bravos se sentiram acolhidos, abraçados
pelas altas Araucárias e pelo cantar do pássaro
preto. A herança dos tropeiros são as famílias
que aqui constituíram, formando gerações de
pessoas do bem. Famílias que hoje formam
uma sociedade cuja história foi forjada no
trabalho e na coragem, passando de geração a
geração o orgulho por suas tradições e raízes.

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

certificado, em nome da Ordem dos Advogados
do Brasil - Seccional Curitibanos, o senhor
presidente Carlos Leonardo Salvadori Didoné. Neste momento, só nos resta, em

nome das entidades homenageadas, agradecer
aos deputados por nos proporcionar esta
sessão ímpar de exaltação das qualidades de
nosso povo e de nossa terra. E, por fim,
agradecer a Deus por nos permitir estar, neste
momento, celebrando a amizade, a vida e a
integração. Muito Obrigado!

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

certificado, em nome da Escola Casimiro de
Abreu, a senhora diretora Andreia Cristina Almeida.

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

certificado, em nome da Escola de Educação
Básica Professor Antônio Francisco de Campos,
a senhora diretora Agda Pontes.

(Palmas) Embora não seja possível estar ao
mesmo tempo no presente e no passado, é
necessário um passado para existir um futuro.
E talvez seja esse o maior legado do homem
tropeiro a sua terra, o desfraldar de horizontes
possíveis, partindo da coragem e pioneirismo, e
o exemplo de homens que acreditaram ser
possível desbravar o desconhecido, cientes dos
perigos e das aflições do ofício. Homens que
calçaram as botas da bravura e o poncho da
perseverança, marcando assim, no tempo e na
história, uma época onde acordos eram

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilso

Berlanda) - Convido, neste momento, para fazer
uso da palavra o excelentíssimo senhor
presidente da Câmara de Vereadores, João
Reus de Camargo.

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

certificado, em nome da União da Associação
de Bairros, a senhora presidente Aparecida de
Fátima da Silva.

O SR. JOÃO REUS DE CAMARGO -
Inicialmente, boa noite a todos e a todas!
Gostaria de, primeiramente, cumprimentar
nosso deputado Nilso Berlanda, que neste ato
dirige esta sessão solene. Também

(Procede-se à entrega do certificado.)
(Palmas)
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selados com a confiança e compromissos eram
honrados com a palavra. Assim se formou a
cidade de Curitibanos e assim é nossa gente.
Somos um povo corajoso em sua essência, e
neste momento reverenciamos nossos
antepassados pelos desafios enfrentados.
Nesta noite, através desta homenagem a este
chão que tanto amamos, nossa gratidão e
reconhecimento aos que vieram antes de nós.

Cumprimento o Juliano Gil Nunes
Wendt, colega de luta, de batalha, de incentivo,
que faz com que possamos ter uma universidade
forte na nossa terra, e com certeza daqui a alguns
anos teremos orgulho do que aqui foi realizado.
Com os ex-colegas prefeitos, que foram e são
meus professores, obtive a honra de trabalhar com
o Armando Costa, com a Marilúcia da Silva Costa,
com Generino Fontana, com o Ulysses Gaboardi,
que me aconselham, aprendo muito, e com certeza
isso faz parte do meu dia a dia, nas decisões que
tomamos para o desenvolvimento da cidade de
Curtibanos.

na expectativa de ultrapassar mais dois, três
municípios, ao longo deste ano, porque os
resultados estão saindo agora com aumento do
índice e com aumento na economia.

Enfim, quero dizer a vocês e, em
nome da população, agradecer a todas as
entidades, agradecer a Assembleia, agradecer
àqueles que nos representaram no passado,
como o sr. Wilmar Ortigari, como o deputado
Onofre Santo Agostini. Àqueles que assumiram
cargos, no governo do estado, e que foram lá
buscar ideias, decisões, recursos para que
cada vez mais nós tivéssemos aqui esse desenvol-
vimento. Agradecer a todos vocês prefeitos que
deram o seu tempo e a sua contribuição.

Homenageamos além de todos os
descendentes do tropeirismo, também todos
aqueles que vieram posteriormente instalar-se em
nossas terras, pois foram eles que calcaram, no
chão curitibanense, os seus esforços, suas lutas,
suas dores e suas vitórias, porque deixaram na
tela do tempo exemplos de coragem, de dignidade
e de trabalho para nós. Em consequência disso
observamos hoje, em nosso município, um pujante
desenvolvimento alavancado por excelentes
administradores, muitos homenageados hoje, e
com nosso administrador atual, prefeito José
Antônio Guidi que, ultimamente, tem tomado à
frente as necessidades prioritárias da cidade, no
sentido de infraestrutura em todos os setores.

Com certeza se voltar no tempo, na
história e no passado, lá na época dos
tropeiros, muito bem colocado pelo João, na
construção da nossa terra, da nossa gente,
muito trabalho e muitas coisas aconteceram, e
cada um de nós representa um segmento, uma
instituição, uma ONG. Várias histórias temos e
vamos ter para contar, pedras removidas que
fomos transportando até chegar aonde chegamos.

Curitibanos faz 150 anos de história,
registrando uma marca muito forte de estar
entre os melhores municípios, Roque, do
estado, para se morar, para se viver, para
trazer toda a sua família. E que possamos
realmente e, cada vez mais, olhar para todos e
dizer que estamos vivendo numa cidade
tranquila. Major, vocês estão fazendo a sua
parte também, e gostaria de dizer a todos
vocês que muito trabalho ainda tem que ser
feito. Nós não podemos descansar enquanto
ainda existirem pessoas que não têm onde
morar; nós não podemos descansar enquanto
houver pessoas com diferenças sociais, de atendi-
mento na saúde, na educação e na habitação.

E assim, através de tudo que vocês
representam como sociedade organizada, as
instituições que passaram pelo município de
Curitibanos, hoje podemos nos orgulhar da
cidade, que é o exemplo do que vivenciamos. A
história foi registrada, até através de guerra, de
confusões, mas principalmente registramos o
legado deixado pelas famílias que adotaram o
município, que para cá vieram para constituir,
não somente a sua família, mas um verdadeiro
lar, onde todos puderam agir e viver através dos
tempos. [Degravação: Taquígrafa Ana Maria]

Dessa maneira rogamos ao nosso
criador que continue iluminando e fortalecendo
os nossos dirigentes, para que essa bolha de
desenvolvimento se estabeleça cada vez mais,
possibilitando sempre o progresso e o bem-
estar do nosso povo. Parabéns Curitibanos
pelos 150 anos de história, de lutas, de
desafios e de crescimento. Parabéns a todos
nós curitibanenses! Muito obrigado!

(Palmas)
Então, é dessa forma, gente, que

olho para traz e agradeço, mas olho para frente
e vejo que temos que continuar firmes e fortes
no sentido de fazer a nossa parte.

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR.) Eu tenho um orgulho enorme de estar

à frente do município neste momento, mas
tenho muito mais orgulho de dizer que todos
aqueles que passaram antes de mim, na
prefeitura, fizeram a sua parte. Por isso,
quando falo em nome dos prefeitos, que já
faleceram, que já estão em outras paragens,
que já estão fazendo outras funções na vida
que continua, porque tenho essa convicção,
mas principalmente por aqueles que estão aqui
comigo, com os quais trabalhei, dizer o nosso
muito obrigado. E dizer a eles que realmente
nós estamos construindo uma cidade cada vez
melhor, mais igualitária, mais humana, mais
desenvolvida, deixando de ser provinciana e se
tornando uma cidade moderna. Esses são os
nossos objetivos!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilso
Berlanda) - Neste momento, convido para fazer
uso da palavra o excelentíssimo prefeito de
Curitibanos, senhor José Antônio Guidi.

A todos vocês, o nosso muito
obrigado!

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. JOSÉ ANTÔNIO GUIDI - Boa
noite a todos e a todas!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Nilso
Berlanda) - Senhores e senhoras, fiquei
emocionado também, Dudão!É um prazer enorme estar aqui, hoje,

à frente do município de Curitibanos, principal-
mente comemorando 150 anos da história
desta cidade e da nossa gente. Cumprimento o
deputado Nilso Berlanda que, nesta noite, está
presidindo esta sessão e, em seu nome,
estendo meus cumprimentos a todos os depu-
tados do estado de Santa Catarina. Também o
João Reus de Camargo, presidente da Câmara
de Vereadores e todos os vereadores que nos
honram com seus projetos e que nos ajudam a
caminhar no dia a dia. Muito obrigado, por
estarem ao nosso lado ajudando a fazer à
nossa história acontecer no presente.

Gostaria de agradecer ao presidente da
Câmara Municipal, vereador João Reus de
Camargo e, em seu nome, aos vereadores, pela
gentileza de conceder o espaço desta Casa,
representando uma noite tão importante para
todos nós, curitibanenses. Muito obrigado a
cada um de vocês!

Quero cumprimentar a minha equipe
do gabinete, presente nesta noite, juntamente
com todos os coordenadores regionais.
Agradeço a minha família, Leoni, Aline, Silvano,
Júlia, Leonardo, que está na China a negócios;
à Cléo Manfrini e a toda equipe da Alesc,
prestando orientação a esta sessão tão
importante, que é transmitida pela TVAL para
toda Santa Catarina e reprisada durante a
semana. Inclusive, fazendo um forte trabalho
também para que a população de Curitibanos
tenha o sinal e veja o que fazemos na Alesc,
conforme já existe em Lages e Chapecó.

Muito obrigado, Armando, Marilúcia,
Generino, Ulysses, Wanderley, Onofre e a todos
aqueles que trabalharam em prol da cidade e,
especialmente, a vocês das entidades que são
os nossos braços fortes, no dia a dia, nas
decisões, fazendo o trabalho que não realizamos,
e esse é o que vocês prestam, um trabalho muito
bom, excelente. É dessa forma que as lideranças
das cidades se unem em prol do desenvolvimento
e de uma situação que, com certeza, está no
caminho certo. É assim que eu vejo!

Igualmente, cumprimento o deputado
Maurício Eskudlark, que já passou por
Curitibanos e aqui já fez história; o vice-prefeito
Roque Stanguerlin, que me dá a honra de
juntamente administrar o município, e deixar a
nossa contribuição para todos que aqui vivem;
o tenente-coronel Luciano Comiotto que,
quando chegou a Curitibanos, disse: “Aqui
quero viver a minha vida, mesmo depois de me
aposentar, e criar minha família e constituir
meu lar.” Seja bem-vindo, que seus anseios
sejam alcançados!

Mas é bem verdade também, embora
nós estejamos num patamar elevado de
desenvolvimento, senão vejamos, em menos
de seis anos, época em que assumi, que o
nosso PIB era R$ 380 milhões de valor
adicionado. Hoje, atingimos a marca de
R$ 1,16 bilhão, de 2017 a 2018. São R$ 110
milhões de valor adicionado a mais na
economia do município de Curitibanos. É um
tripé muito forte através da madeira, é um tripé
muito forte através da agricultura, é um tripé
muito forte através das universidades, que aqui
se instalam e que estão constituindo, cada vez
mais, a nossa história, o nosso desenvol-
vimento e o desenvolvimento da nossa economia.

Para concluir, quero agradecer a
presença de cada um de vocês, e dizer que
Curitibanos sempre teve um deputado repre-
sentando muito bem a cidade, e agora com o
gabinete n. 111, como também o do deputado
Maurício Eskudlark, que estão à disposição da
comunidade, bem como de toda a região.

Também cumprimento a dra. Roxane
Fávero Pereira Venturi que, no dia a dia, sempre
conversamos, decidimos as questões
relacionadas com segurança e parabéns pelo
trabalho! A dra. Ana Paula Della Giustina,
diretora da universidade UNC, que nos faz ter
orgulho da instituição, e que constituiu, através
dos anos, uma história, um legado de
aprendizado, e com certeza deixou marca no
desenvolvimento do município. Faz com que os
filhos desta terra possam estudar e aqui
trabalhar, fazer a sua vida e história. A dona
Rute Ramos, minha professora, e com certeza
estamos aqui porque você fez a sua parte como
educadora, e agora também na realização dos
seus trabalhos voluntários. Obrigado pela
instituição que representa, completa a sua
etapa com letras fortes e garrafais.

A Presidência agradece a presença
das autoridades, em especial ao prefeito José
Antonio Guidi, ao vice-prefeito Roque
Stanguerlin, ao deputado Maurício Eskudlark,
prestigiando este momento tão importante, e a
todos que nos honraram com o seu compareci-
mento nesta noite.

Neste momento, teremos a interpre-
tação do Hino do Município de Curitibanos.Estamos hoje em 35º lugar na

economia do estado de Santa Catarina se
analisarmos o ICMS. Mas se colocarmos todas
as arrecadações, com certeza, o município de
Curitibanos já está no 30º lugar porque têm
arrecadações próprias. E vocês sabem que foi
feito um trabalho muito forte, nessa área, e
hoje Curitibanos está nesse patamar. Estamos

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

a Presidência convoca outra, especial, em
Comemoração dos 20 anos da Associação de
Agroturismo “Acolhida na Colônia”, para
segunda-feira, às 19h. [Degravação: Taquígrafa
Elzamar] [Revisão: Taquígrafa Eliana].
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

técnicos da psicologia, que a resolução trás um manual de referências
técnicas, em vias de publicação e, que o termo de cooperação, em
tramitação foi construído conjuntamente entre as três instituições. Por fim
frisou que o projeto está em construção, é repleto de desafios, que estão
sendo realizadas visitas às coordenadorias nas comarcas do estado e, que
esta é uma mudança de paradigma, que retira a criança do local de
produção de provas, mas possibilita o resgate da memória. Ato contínuo,
com a palavra, o senhor Deputado Valdir Cobalchini questionou sobre as
acomodações das entrevistas e, a senhora Helena Berton Eidt esclareceu
acerca desta adequação nas comarcas do Estado. Em seguida o senhor
Presidente passou a palavra à senhora Daphne de Castro Fayad, psicóloga
do Centro Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de
Santa Catarina, representando o Promotor João Luiz Botega que, evidenciou
as parcerias firmadas em Grupo de Trabalho, com o objetivo de discutir a
escuta especializada e redes de proteção, junto à capacitação de
profissionais nas escolas, conselhos tutelares e Secretaria de Saúde e
frisou que as mudanças não determinam obrigatoriedade do depoimento. Na
sequência o senhor Presidente passou a palavra ao senhor Tenente Coronel
Marcos Aurélio Hamm, representante do colegiado Superior de Segurança
Pública de Santa Catarina, representando o Coronel Carlos Alberto de Araújo
Gomes Júnior que, salientou a importância da interdisciplinaridade do tema
através dos eixos de prevenção primária, secundária e terciária, com demais
entidades, frisou iniciativas de adequação dos procedimentos policiais à
legislação e apontou a necessidade de maior articulação com os municípios.
Ato contínuo o senhor Presidente passou a palavra ao senhor Marcelo
Scherer da Silva, Defensor Público, representando a Defensoria Geral do
Estado de Santa Catarina que, caracterizou a iniciativa da matéria de instituir
mecanismos mais eficazes para atuação do poder público, com atendimento
mais humanizado às vítimas e testemunhas, o que exige o aperfeiçoamento
das estruturas existentes com debates nos municípios e, frisou que a
qualidade das provas garante maior certeza da sentença. Ato contínuo, com
a palavra, o senhor Delegado Flavio Lima e Silva Junior, representando a
Polícia Civil, Polícia Civil de Santa Catarina evidenciou a singularidade de
quadros de psicólogos policiais na Polícia Civil, apontou a necessidade de
capacitação, saudou a busca por novas práticas que evitem a revitimização e
repetição de entrevistas e, questionou acerca do papel da escuta
especializada frisando preocupação com atendimento de qualidade das
vítimas. A seguir foi dada a palavra à senhora Elisa Ferreira, Presidente da
Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Psicologia
da décima segunda região que, acentuou a relevância do envolvimento de
profissionais de todas as áreas, problematizou as repetições dos
depoimentos e, apontou a importância da psicologia na condução do
processo. Ato contínuo, com a palavra, o senhor Renato Weber, Psicólogo
Policial Civil e representante da Associação dos Psicólogos Policiais de
Santa Catarina frisou a importância de ampliação de discussão do Termo de
Cooperação, através da participação ampliada dos órgãos fiscalizadores e
profissionais da ponta e, questionou sobre: as competências dos psicólogos
no depoimento especial, a valorização do atendimento primário, o prazo do
processo e a perícia psicológica. Em seguida o senhor Presidente passou a
palavra ao senhor Deputado Sergio Motta que, parabenizou a iniciativa e,
como presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente se colocou à disposição. A seguir foi devolvida a palavra à
senhora Helena Berton Eidt que, retomou a imprescindibilidade da partici-
pação de todos na adequação do projeto, frisou que o termo ainda pode ser
modificado, ressaltou que a perícia psicológica pode ser realizada antes do
depoimento especial e, que o objetivo é diminuir a repetição dos
depoimentos e o tempo do processo. Ato contínuo o senhor Presidente
passou a palavra ao senhor Ricardo Luiz de Bom Maria,
psicólogo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
comarca da Capital e Presidente da Associação de psicólogos do poder
judiciário de Santa Catarina que, pontuou na Lei a prioridade da saúde das
vítimas evitando que o fluxo resulte em revitimização, ressaltou os benefícios
da avaliação psicológica, apontou falhas passadas e, destacou a Lei como
uma mudança de paradigma em que a criança deixa de ser instrumento de
produção de provas. Na sequência o senhor Presidente devolveu a palavra à
senhora Elisa Ferreira que, sublinhou a necessidade de inserção do
Conselho Regional de Psicologia neste contexto e, da atenção à prevenção
primária e ao reparo dos danos. A seguir foi dada a palavra à senhora
Pâmela Lunardelli Trindade, Psicóloga e assistente Técnica da Comissão de
Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Psicologia de Santa
Catarina da décima segunda Região que, frisou a alta demanda do sistema
de justiça em muitos municípios, questionou a exigência de realização de
perícias e avaliações por psicólogos despreparados, pontuou acerca das
atribuições conjuntas das diferentes entidades sobre a proteção integral da
criança e da importância da perícia e da avaliação psicológica. Na sequência,
com a palavra, a senhora Maíra Marchi Gomes, Presidente da Associação
dos Psicólogos Policiais de Santa Catarina frisou que o uso institucional do
depoimento especial deve ser um direito e não um dever dos profissionais
da psicologia e, apontou a importância da atuação destes profissionais na
perícia, avaliação psicológica e atividades de prevenção. Em seguida foi
devolvida a palavra à senhora Daphne de Castro Fayad que, pontuou que o
Termo de Cooperação pode ser revisto e prevê regulamentação interna, que
o depoimento especial não deve excluir outras atividades, que a perícia

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA.
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às dez horas, no
Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright, sob a Presidência da senhora
Deputada Ada de Luca, com amparo nos artigos 133 e 136 do Regimento
Interno, foram abertos os trabalhos da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de
Direitos Humanos, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados: Deputado
Fabiano da Luz, Deputado Jessé Lopes, Deputada Marlene Fengler e,
justificadas as seguintes ausências: Deputado Bruno Souza através de
Ofício Interno nº 0090/19, Deputado Moacir Sopelsa através de Ofício
Interno nº 062/19 e Deputado Milton Hobus através de Ofício Interno nº
0153/19, além da presença dos Deputados Sergio Motta e Valdir
Cobalchini, Presidente e Vice-Presidente da Comissão em Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente, respectivamente. Havendo quórum
regimental, a senhora Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença de
todos e submeteu à apreciação a Ata da Reunião anterior, que foi aprovada
por unanimidade. Em seguida fez a leitura de requerimento, aprovado em
reunião anterior, acerca do tema a ser tratado na presente reunião, que
dispõe sobre a aplicação da Lei nº 13.431, de quatro de abril de dois mil e
dezessete, que “Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e
do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 8069, de
treze de julho de mil novecentos e noventa”. Na sequência a senhora
Presidente fez a leitura de convite, de autoria da organização do evento, para
participação em simpósio “Refugiados e migrantes de Santa Catarina, como
acolher e integrar” a acontecer dos cinco aos sete dias do mês de junho
deste ano e, em especial para compor a mesa de abertura aos seis dias do
mesmo mês e ano, às oito horas e trinta minutos. Em seguida a senhora
Presidente ressaltou a importância do tema em pauta e, passou a condução
da Reunião ao senhor Deputado Fabiano da Luz, proponente do
requerimento em discussão e, justificou sua retirada, assim como da
senhora Deputada Marlene Fengler. Ato contínuo o senhor Presidente
Deputado Fabiano da Luz passou a palavra ao senhor Deputado Valdir
Cobalchini que, pontuou a necessidade de fiscalização da prática da Lei em
discussão, para que sejam apontadas mudanças, se necessárias. Na
sequência o senhor Presidente passou a palavra à senhora Helena
Berton Eidt, psicóloga da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, representando a desembargadora
Rosane Portela Wolf e o Presidente do Tribunal de Justiça para sua
explanação. Apresentou o projeto do depoimento especial com exposição de
vídeo com slides aos presentes em respeito à Lei em questão, no âmbito do
poder judiciário, pontuou que têm se debruçando sobre a temática há dois
anos, que são muitos os desafios, considerando a escuta de crianças ou
adolescentes em condições de violência. Apontou que há historicamente
uma série de problemas na condução destas entrevistas, como a utilização
de perguntas fechadas que podem ser indutivas ou limitar o relato, além da
demora e realização de entrevistas múltiplas, em que crianças são entrevis-
tadas de cinco a oito vezes, induzindo as vítimas a reviverem as situações
de violência. Frisou que se aplicam técnicas inadequadas para o resgate de
memória que podem induzir ao erro. Problematizou a falta de registros
literais, como gravações de áudio e vídeo, resultando no desconhecimento
de como foram realizadas as entrevistas anteriormente. Ressaltou que, com
base em pesquisas científicas, a qualidade e quantidade de informações
trazidas pela criança dependem da técnica utilizada e, portanto a lei traz a
aplicação de protocolos adequados. Destacou que o Tribunal de Justiça
precisou se adaptar de acordo com a Lei, adequando sua prática a dois
elementos principais: a escuta especializada, que é o procedimento de
entrevista sobre situações de violência com crianças e adolescentes perante
órgão da rede de proteção, limitando o relato estritamente ao necessário
para o cumprimento de sua finalidade, como principal atribuição do
Ministério Público e, o depoimento especial, como procedimento de oitiva de
criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante auto-
ridade policial ou judiciária, e como incumbência do Tribunal de Justiça, de
organizar a aplicação do Depoimento Especial. Frisou que o Tribunal de
Justiça tem tratado da capacitação dos magistrados, promotores e
entrevistadores e, do depoimento especial, que pretende retirar a criança de
uma sala normal de audiência, com técnicos capacitados. Salientou que há
no estado oitenta e um servidores capacitados através de curso teórico
prático voluntário, delimitado para algumas categorias como psicólogos,
assistentes sociais, ou oficiais da infância e da juventude, que há cerca de
cento e vinte juízes e promotores já capacitados para condução das
audiências e, há setenta e duas comarcas com salas e equipamentos
adequados. Registrou que existem normativas publicadas ou em tramite
para publicação, que trazem diretrizes que garantem de direitos dos entrevis-
tados e entrevistadores. Salientou que o projeto foi construído com parceria
entre o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Polícia Civil, com a partici-
pação de representantes em toda a estruturação do projeto, inclusive
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ainda pode ocorrer e, destacou que outras questões devem ser discutidas
pela rede de proteção, no âmbito da escuta especializada. Ato contínuo, com
a palavra, a senhora Adriana Moresco, assistente social e Secretária de
Direitos Humanos da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça frisou que o
depoimento especial pertence à esfera criminal como forma de colher provas
sem gerar violência e, que se torna desnecessário na presença de outras
provas. Na sequência o senhor Deputado Valdir Cobalchini parabenizou o
debate, sugeriu adequações ao Termo de Cooperação e se colocou à
disposição. Ato contínuo o senhor Presidente sugeriu o agendamento de
uma próxima Reunião ou Grupo de Trabalho para continuidade do debate. A
senhora Daphne de Castro Fayad sugeriu a realização de reuniões periódicas
informais entre as entidades. O senhor Presidente se colocou de acordo e
destacou que conforme identificação da necessidade de ajustes na Lei, a
Comissão está à disposição. Nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados e encerrou a
presente reunião. E para constar, eu, secretário da Comissão, Jorge Luiz
Biella, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei a presente ata que, após
lida e aprovada será assinada pela senhora Presidente e, posteriormente
será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

nomes dos seguintes Seminários que foram aprovados nas 1ª e 2ª reunião
ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência:
seminário de atualização das Políticas Públicas na Atenção à Saúde das
Pessoas com Deficiência Auditiva e Visual que será realizado em
Florianópolis, Chapecó, Itajaí e Jaraguá do Sul; seminário Políticas Públicas
de Inclusão e Novos Paradigmas que será realizado em Porto União;
seminário Regional Sobre Síndrome de Down “Inclusão: Ninguém fica para
traz” que será realizado em Campos Novos, Chapecó e Araranguá. Ato
contínuo o senhor Deputado José Milton Scheffer cumprimentou a todos,
saudou a aprovação dos seminários e pontuou apoio à Semana Inclusiva
destacava pela senhora Dra. Luciana Carvalho. Nada mais havendo a tratar,
o senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados e
encerrou a presente reunião. E para constar, eu, secretária da Comissão,
Janice Aparecida Steidel Krasniak, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Dr. Vicente Caropreso
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência
Deputada Ada de Luca –––– * * * ––––

Presidente da Comissão de Direitos Humanos ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

–––– * * * ––––
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezoito horas, em
cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, reuniram-se na
Sala de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina sob a Presidência do Senhor Deputado Jair Miotto, os Depu-
tados Membros da Comissão Bruno Souza, Luciane Carminatti, Ada de Luca,
Felipe Estevão, Luiz Fernando Vampiro. Havendo quorum regimental, o
senhor Presidente abriu os trabalhos e colocou em votação a ata da reunião
anterior, que é aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor Presidente
coloca em votação pela aprovação o PL./0151.4/2018, de autoria do
Deputado João Amin, que institui o selo menos Canudo Plástico no Estado
de Santa Catarina, Relator Bruno Souza, que posto em discussão e votação
é aprovado por unanimidade o Requerimento de Diligência. Extra Pauta,
pedido do Secretário Lucas e Presidente da FAPESC, solicitando que essa
comissão possa indicar, um representante como conselheiro do conselho
superior, uma vez que essa presidência poderia estar a frente com
conselheiro titular e o vice presidente seria o Deputado Vampiro, como
suplente, solicitando se algum Deputado também quer participar. Em
apreciação para compor o conselho superior da FAPESC, o titular e suplente
o presidente e vice-presidente da comissão, sendo aprovado por
unanimidade. O Presidente agradece a presença e apresenta o Senhor
Doutor Professor Andre Ramos, Secretário Regional da Sociedade Brasileira
para o Progresso de Ciência. Com a palavra o senhor André Ramos, que
descreve um tema vital para o desenvolvimento catarinense, que é o
desenvolvimento no conhecimento, sendo esse base fundamental para a
inovação. Comenta, que existem sistemas construídos desde muitas
décadas, conhecidos como CNPQ, CAPES e MCTI, na qual todos participam
da inscrição de artigos. Também explica sobre as reuniões que reúnem
cerca de mais de quinze mil pessoas nos meses de junho de cada ano.
Justifica, que faz-se necessário fazer política para fazer ciência, uma vês que
se torna rede de defesa da ciência, tecnologia e informação. Discorre
também, o senhor André Ramos, sobre a audiência pública ocorrida no ano
passado, na qual foi lançado a “Carta dos Catarinenses”, uma vez que o
Brasil tem gerado 1% do Produto Interno Bruto, mas que a meta é 2% do
mesmo, comentando as Leis previstas na Constituição Federal sobre o orça-
mento destinado pelo Governo para pesquisa e tecnologia. Relata que no
ano de 2005, uma Lei Complementar designava uma base ao financia-
mento, uma vez que no ano de 2007, foi criado o CONSET, que deveria
recomendar em lei as formas na qual deveria ser seguido referente a
destinação dos recursos, sendo que a EPAGRI e a FAPESC, recebem um
percentual de 2% dos valores. Após uma Lei criada em 2008, foi dividido o
valor de 1% para a FAPESC E 1% para a EPAGRI. Enseja sua fala,
ponderando que a FAPESC está debilitada, comprovando a fala em forma de
gráficos, solicitando que sejam feitos alguns encaminhamentos tais como:
Revogar a Lei nº 16.382, de 16 de maio de 2014, fortalecer e aplicar a Lei
nº 14.328, de 15 de Janeiro de 2018, retirar o art. 162 do PLC, reinserir os
artigos da Lei 381, referentes a CONCITI no PLC e por fim solicita que seja
feita uma audiência pública. O Senhor Presidente passa a palavra para a
Deputada Ada de Luca, que declara, que não havia conhecimento da
situação em relação da FAPESC, na qual está assustadora, se
disponibilizando para auxiliar. Com a palavra o Deputado Luiz Fernando
Vampiro, que solicita ao senhor Doutor Professor Andre Ramos, um
documento por escrito esclarecendo a as situações ora explanadas, através
de colocações que busquem informações precisas para que possam ser
encaminhadas ao Governador, dentro do prazo regimental. Com a palavra o
senhor Presidente, que ressalta os temas citados de grande relevância,
mencionando que o Estado precisa reconhecer a importância da Ciência e
Tecnologia. Solicita por escrito que os artigos 62 e 166 da Reforma sejam
revistos, por uma decisão do Governo, solicitando ainda que o PL 16382,
verificando a revogação e Art. 14328, fortalece a mesma. Explica ainda que
o CONSIT entende que os projetos do Governo estão de acordo com a
audiência Pública, uma vez que a Comissão deve andar junto com o Poder
Executivo, ressaltando que o maior retorno para o Estado é a tecnologia.
Ainda argumenta que, faz-se necessário boa vontade do Governo Estadual e
do Ministro para dar prosseguimento, no aumento do percentual destinado,
que no momento são de 2%, solicitando dessa forma, uma audiência pública
para o segundo semestre, de uma preparação para o orçamento. Com a

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze horas e
trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do
senhor Deputado Dr. Vicente Caropreso, com amparo nos artigos 133 e 136
do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 3ª Reunião Ordinária
da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, referente à
1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foram registradas as presenças
dos seguintes Deputados: Deputado Jessé Lopes, Deputado Valdir
Cobalchini, Deputado Jerry Comper substituindo o Deputado Fernando
Krelling através de Ofício Interno nº 070/2019 e Deputado José Milton
Scheffer, justificadas as ausências da Deputada Marlene Fengler através de
Ofício Interno nº 179/2019 e Luciane Carminatti através de Ofício Interno nº
047/2019. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente abriu a
reunião, agradeceu a presença de todos os presentes e submeteu à
apreciação a Ata da 2ª Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade.
Na sequência o senhor Presidente passou a palavra para o senhor Deputado
Valdir Cobalchini, representando o senhor Deputado Fernando Krelling que,
apresentou a matéria PL/0064.6/2018, de autoria do Deputado Mauro de
Nadal, que “Institui a Carteira de Identificação do Autista no âmbito do
Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação foi aprovado por maioria com voto contrário do
Deputado Jessé Lopes. Na sequência o senhor Presidente apresentou as
seguintes matérias: Of. Nº 016/2019 do Conselho Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência que solicita parceria para o III Encontro Estadual dos
Conselhos Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência que será
realizado em Blumenau; na data de 19 de julho do corrente ano que, posto
em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Of. Nº 129/2019 do
Deputado Fernando Krelling que solicita a realização de um seminário
temático sobre esporte para pessoas com deficiência que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Of. 09/2019 da
Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Chapecó e Região Oeste
(AMA Oeste), que solicita a realização de um Seminário Regional voltado às
pessoas com Autismo, no município de Chapecó, a ser realizado no ano de
dois mil e vinte que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade; Of. 03/2019 da Associação dos Amigos Autistas de Penha
solicitando a realização de Seminário sobre Autismo no município de Penha,
a ser realizado no ano de dois mil e vinte que, posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade; Of. 171/SMS de Taió solicitando a realização
do III Seminário Regional sobre Autismo para a data de 28 de novembro de
2019 que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade; Of.
113/2019 da APAE de Pinhalzinho solicitando a realização do 2º Fórum
Regional de Prevenção de Deficiências, a ser realizado no ano de dois mil e
vinte que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Ato
contínuo o senhor Presidente fez a leitura, para conhecimento, de OF
102/2019 da APAE de Maravilha em resposta a Federação das APAEs
sobre o Projeto APAE Escola e, E-mail encaminhado pela Gerencia de Saúde
de Chapecó solicitando a realização de um Seminário sobre Autismo no
município. Na sequência o senhor Presidente passou a palavra para a
senhora Dra. Luciana Carvalho, auditora fiscal do Ministério do Trabalho e
coordenadora do Projeto de Inclusão de Pessoas com Deficiência no
Mercado de Trabalho em Santa Catarina que, apresentou dados sobre o
número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e, a
insuficiência do número de vagas estipuladas pela Lei de Cotas. Explanou
sobre a realização do dia D, iniciado no ano de dois mil e quinze, em
Parceria com Ministério Público do Trabalho e outras entidades, que dispõe
sobre Feira de Empregos voltada às pessoas com Deficiência. Apresentou
os dados de aumento de cumprimento da Lei de Cotas. Solicitou parceria
desta Comissão na Feira de Empregos, com proposta de realização nesta
Casa e, requereu parceria da Comissão em outros eventos do Estado da
Semana Inclusiva. Na sequência o senhor Presidente parabenizou a iniciativa
e passou a palavra ao senhor Deputado Jerry Comper que, destacou a impor-
tância de parceria como evento. Em seguida o senhor Presidente saudou as
mudanças estatísticas como resultado do trabalho e, a senhora Dra. Luciana
Carvalho destacou que os recursos para o evento já foram levantados para o
presente ano. Na sequência o senhor Presidente solicitou retificação de
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palavra o senhor Doutor Professor Andre Ramos, que encerra a sua fala,
agradecendo a participação e relata estar otimista com o novo governo,
complementando que vai descrever um melhor plano, se pondo a
disposição. Com a palavra o senhor Mario Estendel, secretário da Sociedade
Brasileira para o Progresso de Ciência, que relembra que não pode ser
desperdiçado tempo e sim trabalhado contra ele, para que se tenha um
futuro próspero. O senhor Presidente agradeceu a presença dos Senhores
Deputados e dos demais presentes e encerrou a reunião, da qual eu,
Claudio Luiz Sebben, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei esta Ata
que, após lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será
assinada pelo Presidente da Comissão e, posteriormente, publicada no
Diário da Assembleia.

de Apoio às Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e Centrais Geradoras
Hidroelétricas (CGHs) que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade; requerimento de autoria do Deputado Jair Miotto, que solicita
“A constituição de Comissão Mista composta por três membros, formada
pelas Comissões de Economia, Tecnologia, Minas e Energia e de Pesca e
Agricultura”, para no prazo de sessenta dias, requerer e acompanhar a
revisão da Instrução Normativa nº 185/2008 do IBAMA, com o fim de incluir
o Estado de Santa Catarina como área autorizada ao cultivo comercial da
macroalga “Kappaphycus Alvarezzi” que, posto em discussão o senhor
Presidente fez convite ao Presidente da Comissão de Pesca e Aquicultura,
senhor Deputado Felipe Estevão que, apoiou a iniciativa e se colocou à
disposição. Posto em votação foi aprovado por unanimidade o requerimento.
Na sequência em atenção à ordem do dia o senhor Presidente passou a
palavra à senhora Deputada Ada de Luca que apresentou as seguintes
matérias: PL/0154.7/2018, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro,
que dispõe sobre o dever de os estabelecimentos farmacêuticos e
alimentares que forneçam serviço de tele-entrega de produtos aos clientes
apresentarem os dados do entregador, na forma que menciona. Exarou
parecer favorável que, posto em discussão e votação foi concedida vista em
gabinete ao Deputado Bruno Souza; PL./0177.3/2018, de autoria do
Deputado Valdir Cobalchini, que estabelece normas para publicação,
tramitação e comunicação de processos, peças e atos públicos e privados,
administrativos e judiciais através de sítios eletrônicos veiculados sob a
responsabilidade de empresas jornalísticas no Estado de Santa Catarina, e
adota outras providencias. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o senhor Presidente convocou a próxima reunião a acontecer em uma
terça feira às treze horas e quinze minutos, conforme demanda, agradeceu a
presença dos senhores Deputados presentes e encerrou a presente reunião,
da qual eu, Claudio Luiz Sebben, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei
esta Ata que, após lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será
assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da
Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 09 de abril de 2019.
Deputado Jair Miotto

Presidente
–––– * * * ––––

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO DE
ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às treze horas e
trinta minutos, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento
Interno, reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina sob a Presidência do Senhor
Deputado Jair Miotto os Deputados Membros da Comissão Economia,
Ciência, Tecnologia, Minas e Energia: Deputada Luciane Carminatti,
Deputado Felipe Estevão e Deputada Ada De Luca. Havendo quórum
regimental, o Presidente submeteu à apreciação a Ata da 3ª Reunião
Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente
colocou em apreciação o requerimento de Audiência Pública, de autoria da
Deputada Luciane Carminatti em conjunto com o Fórum Parlamentar Catari-
nense no Congresso Nacional, para promover o debate sobre o tema: “O
processo de fusão/incorporação das empresas ELETROSUL E CGTEE”, a ser
realizada no dia treze de maio de dois mil e dezenove às nove horas. Posto
em discussão e votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Ato
contínuo o Presidente colocou em apreciação o requerimento de Audiência
Pública, de autoria do Deputado João Amin, para debater questões
relacionadas aos altos custos das tarifas de energia elétrica no Município de
Urussanga que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente convocou a próxima
Reunião Ordinária para o dia oito de maio deste ano, às dezessete horas e
trinta minutos na Sala de Reunião das Comissões e, encerrou a reunião, da
qual eu, Claudio Luiz Sebben, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei
esta Ata que, após lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será
assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da
Assembleia.

Deputado Jair Miotto
Presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia

–––– * * * ––––
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às cinco horas e trinta
minutos, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno,
reuniram-se na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa
do Estado de Santa Catarina sob a Presidência do Senhor Mauricio
Eskudlark, os Deputados Membros da Comissão de Segurança Pública,
Paulinha, Fabiano da Luz, Bruno Souza, Marlene Fengler representando o Sr.
Deputado Milton Hobus. Havendo quorum regimental, o senhor Presidente
abriu os trabalhos e colocou em votação a ata da reunião anterior, que é
aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor Presidente coloca em
votação pela aprovação o PLC./044.8/2017, de autoria do Deputado Milton
Hobus, que “Altera os Anexos I e II da Lei nº 15.156, de 2010, que “Institui
o Plano de Carreiras e Vencimentos do Grupo Segurança Pública - Perícia
Oficial e adota outras providências”, a fim de modificar a denominação do
cargo de papiloscopista para perito papiloscopista. Relator Deputado
Maurício Eskudlark, que posto em discussão e votação é aprovado por
unanimidade. O senhor Presidente, convida para compor a mesa o Sr. João
Carlos Pawlick, Presidente da Associação de Praças do Estado de Santa
Catarina - APRASC, Sr. Faunner Cavon, Presidente do Sindicato de Policiais
Civis - SINPOL SC e o Sr. Osvaldo Gerônimo de Souza, Presidente da
Associação dos Servidores Civis da Segurança Pública de Santa Catarina -
ASSESP. O senhor Presidente passa a palavra para o Sr. João Carlos
Pawlick, que agradece a oportunidade em nome da associação, e relata que
os policiais precisam ser ouvidos, uma vez que a justiça atinge os policiais
na base, tendo um grande índice de suicídio dos mesmos. Relata problema
da Procuradoria Geral do Estado, na questão de Regime Militar que
enfrentam entre a hierarquia e disciplina, nas quais da o norte as
respectivas Leis. Devido às demandas, relata a dificuldade dos policiais no
dia-a-dia, uma vez que estão com a sua vida em risco, pedindo defesa dos
projetos que passam pela casa. Devido a um parecer da Procuradoria Geral
do Estado, esclarece o senhor presidente que houve desligamentos de
policiais retirando os mesmos dos cursos, na qual já haviam ingressado,
relembrando que pareceres não são leis. O senhor Presidente passa a
palavra para o senhor Osvaldo Gerônimo de Souza, que relata que a Policia
Civil, trabalha com a alta complexibilidade e a instituição está sucateada,
precisando urgente de melhorias, inclusive novos equipamentos de alta
complexibilidade, podendo assumir os cargos quem está na espera dos
aprovados no concurso público. Relata ainda que precisa de atenção na
busca pela segurança pública e pelo investimento do Estado, uma vês que
essa é feita pelos agentes também. Pede que a base é, quem está na ponta
e quem não aparece, que são os que correm mais risco, solicita que deve
ser oferecido um regulamento com o poder legislativo, executivo e judiciário.
Pede o chamamento dos profissionais aprovados nos concursos. Com a
palavra o Senhor Fauner Cauon, que relata a questão sobre aposentadoria
diferenciada dos policiais civis, por ser uma atividade de risco. Comenta a
questão da Lei da aposentaria Especial e requer mudanças para voltar a
reconhecer com 30 anos de serviço a aposentadoria especial aos policiais.
Solicita também que sejam verificadas as questões de promoção para os
cargos de Policiais Civis, que essa deve ser feita de maneira programada,
assim como os cargos que estão disponíveis no quadro, já existe aprovados
no concurso e precisam ser chamados, devido a urgência de contratação,
pois atualmente é um policial para cada 2.021 pessoas da população. O

Deputado Jair Miotto
Presidente

–––– * * * ––––
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE COMISSÃO DE
ECONOMIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às treze horas e
trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do
senhor Deputado Jair Miotto, com amparo nos artigos 133 e 136 do Regi-
mento Interno, foram abertos os trabalhos da 5ª Reunião Ordinária da
Comissão Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia referente à 1ª
Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foram registradas as presenças dos
seguintes Deputados: Deputado Bruno Souza, Deputado Luiz Fernando
Vampiro, Deputado Felipe Estevão, Deputada Ada De Luca. Havendo quórum
regimental, o senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença de
todos e submeteu à apreciação a Ata da 4ª Reunião Ordinária, que foi apro-
vada por unanimidade. Na sequência apresentou o expediente:
requerimento, de sua autoria, que solicita a realização de Seminário no dia
vinte de julho deste ano nesta Casa, para discutir sobre “O Impacto do
Empreendedorismo Tecnológico nas Comunidades” que, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade; requerimento, de autoria
do Deputado Fabiano da Luz, que solicita a realização de Audiência Pública
no Município de Santa Rosa de Lima, para discutir “Os Riscos e Impactos da
Fosfateira de Anitápolis”. Posto em discussão o senhor Presidente declarou
que foi informado pela assessoria do Deputado Felipe Estevão sobre
realização de Reunião da Frente Parlamentar do Sul sobre o mesmo tema no
dia treze de junho deste ano. O Deputado Felipe Estevão destacou a
realização de Audiência Pública e, convidou todos os Deputados. O senhor
Deputado Luiz Fernando Vampiro salientou que o lançamento da Frente
Parlamentar, Reunião de Grupo de Trabalho e, realização de Audiência em
cidade vizinha com o mesmo tema geraria questões dúbias e uso
demasiado de recurso e, sugeriu diálogo com o proponente. O senhor
Presidente sugeriu que o requerimento fosse sobrestado e se propôs a
dialogar com o Deputado proponente para unir esforços e minimizar custos.
Posto em votação foi sobrestado o requerimento e, aprovado encaminha-
mento do expediente ao proponente acerca de audiência a ocorrer no
mesmo local sobre o mesmo assunto junto à Frente Parlamentar dos Depu-
tados do Sul; requerimento, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que
solicita a realização de Seminário, com a participação de autoridades,
empreendedores e entidades da sociedade Catarinense, no dia quatorze de
agosto do corrente ano, no período das nove horas às dezoito horas, no
Auditório Deputada Antonieta de Barros, nesta Casa, para debater políticas
públicas para a geração hídrica no Estado de Santa Catarina, com enfoque
nas PCHs e CGHs, bem como realizar o lançamento da Frente Parlamentar
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Senhor Presidente passa a palavra para a Deputada Paulinha, que descreve
a carreira Militar e relata a importância da proteção de polícia, do
comprometimento profissional, lembrando que é uma pauta que apoia e que
pretende se destacar, mais que precisa de habilidade para tomar medidas
que tragam aumento de despesas, revendo fontes orçamentárias. Reforça
que é necessário encontrar meios para fundos de financiamentos e que uma
estratégia e solicitar uma reunião com o DETRAN, para verificar questões
financeiras. Com a palavra o senhor Deputado Fabiano da Luz, que comenta
sobre a capacidade psicológica do policial, lembrando que o governo deve
priorizar algumas questões, tal como de Segurança Pública. O senhor
Presidente passa a palavra para a Deputada Marlene Fengler, que
manifesta o respeito à classe e reforça a coragem pelas dificuldades da
carreira e da profissão, essas criadas pelo responsável da manutenção,
reforçando que quando receber o título de lugar mais seguro, terá um grande
salto na economia, concluindo sua fala com uma homenagem aos policiais.
O senhor Presidente, reforça a qualidade e necessidade dos policiais,
retomando que os policiais tem um estresse no dia-a-dia, comenta também
a questão de que o Governador inicia agora e ajustes estão sendo feitos
para medidas serem tomadas. Com a palavra senhor Osvaldo Gerônimo de
Souza, que solicita encaminhamentos, tais como uma audiência pública com
o Governador, sendo tratada como prioridade, uma reunião com as lide-
ranças e uma conversa com o Secretário da Fazenda, uma vez que esses
encaminhamentos sirvam para estabelecer regramentos. Com a palavra a
Deputada Paulinha, que reforça que uma audiência com o Governador seja
acompanhada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel
Araújo Gomes e o senhor Paulo Eli, Secretário da Fazenda, que as presentes
questões precisam ter solução imediata, comenta que vai verificar a LDO,
para construir alternativas e apresentar meios de soluções e reposta aos
concursados que estão aguardando para comporem as vagas dentro dos
quadros policiais. Com a palavra o Sr, João Carlos Pawlick, que finaliza
falando da praia da Ferrugem, que se fosse controlado as entradas dando
segurança aos baIneários, seria uma forma de arrecadação, que poderia ser
convertida em segurança pública. O Presidente agradeceu a presença dos
Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a reunião, da qual
eu, Miguel Antonio Atherino Apóstolo, Chefe de Secretaria desta Comissão,
lavrei esta Ata que, após lida e aprovada por todos os membros do
colegiado, será assinada pelo Presidente da Comissão e, posteriormente,
publicada no Diário da Assembleia.

encaminhamento de solicitação de esclarecimentos ao autor da matéria.
Posto em discussão, a Presidente atendeu à solicitação do Deputado Ismael
dos Santos, permaneceu com vista em gabinete e, a Deputada Paulinha se
colocou a disposição para dialogar com o autor da matéria acerca dos
esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente
agradeceu a presença dos senhores Deputados e convidados 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.

Deputada Luciane Carminatti
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

–––– * * * ––––
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA.
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil e
dezenove, sob a Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os
Deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação: Bruno Souza,
Fernando Krelling, Jerry Comper, José Milton Scheffer, Marcius Machado,
Milton Hobus e Sargento Lima. A Deputada Luciane Carminatti foi substituída
pelo Deputado Fabiano da Luz. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente
colocou em discussão as Atas: da 1ª reunião extraordinária e 9ª reunião
ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, que em votação foram
aprovadas por unanimidade. O Presidente informou aos Deputados o
recebimento da Secretaria de Estado da Fazenda dos relatórios resumidos
da Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal, referentes ao primeiro e
segundo bimestres e primeiro quadrimestre de dois mil e dezenove, os quais
por sua determinação foram distribuídos copias a todos os membros
presentes. Em seguida o Presidente passou a palavra aos Deputados para
relatarem as matérias em pauta: o Deputado José Milton Scheffer
apresentou seu voto vista ao PL./0157.0/2018, favorável ao Diligencia-
mento da matéria, contudo existe parecer favorável emitido pelo relator
Deputado Sargento Lima que após consultado concordou com o encaminha-
mento do Diligenciamento que em votação foi aprovado por unanimidade. O
Deputado José Milton Scheffer relatou o PL./0123.0/2018, que dispõe
sobre a defesa sanitária vegetal no Estado de Santa Catarina e estabelece
outras providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por maioria com voto contrario do
Deputado Bruno de Sousa. O Deputado Milton Hobus relatou o
PLC/0013.1/2019, que dispõe sobre a aplicação de penas disciplinares
aos servidores do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado Marcius Machado
relatou o PL./0042.0/2017, que dispõe sobre a concessão mensal de
auxílio-alimentação por dia trabalhado aos membros e servidores da
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e aos integrantes do Corpo
Temporário de Inativos da Segurança Pública (CTISP) que estejam prestando
serviço à Instituição, seu parecer foi favorável ao Diligenciamento da matéria,
posta em discussão foi aprovada por unanimidade. O Deputado Fernando
Krelling relatou o PL./0091.1/2019, que altera a Lei nº 16.148, de 2013,
que “autoriza a doação de imóveis aos Municípios, e estabelece outras
providências”, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e
votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para constar eu, Vilson
Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata que, após ser lida e
aprovada por todos os Membros da Comissão, será assinada pelo
Presidente e posteriormente publicada no Diário desta Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 03 de abril de 2019.
DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK

Presidente da Comissão de Segurança Pública
–––– * * * ––––

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às onze
horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência da senhora
Deputada Luciane Carminatti, com amparo nos artigos 133 e 136 do Regi-
mento Interno, foram abertos os trabalhos da 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, referente à 1ª Sessão
Legislativa da 19ª Legislatura. Foram registradas as presenças dos
seguintes Deputados: Deputado Ismael dos Santos, Deputado Valdir
Cobalchini, Deputada Paulinha, Deputado Nazareno Martins, Deputado
Fernando Krelling e Deputada Ana Campagnolo. Havendo quórum regimental,
a senhora Presidente abriu a reunião e colocou em apreciação a Ata da
Reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida a
Presidente apresentou requerimento, de sua autoria, que requer apoio a
realização de formação continuada sobre: “Base Comum Curricular- BNCC”
que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade e,
requerimento, de sua autoria, que solicita apoio para a realização do
Seminário de Ensino de história das escolas Publicas da Grande
Florianópolis que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Em Ato contínuo fez a Comunicação de Moção de
solidariedade com a UDESC contra o corte no orçamento, feito Câmara de
Joinville, encaminhada pelo Senhor Deputado Valdir Cobalchini. Na
sequência em atenção à ordem do dia, a Presidente abriu a palavra aos
membros, obedecendo à ordem de chegada, para discussão de matérias. O
senhor Deputado Ismael dos Santos apresentou a matéria
PL/0020.5/2019, de autoria do Deputado Marcius Machado, que Institui o
dia 23 de abril como o Dia Estadual do Escotismo, no âmbito do Estado de
Santa Catarina. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. O senhor Deputado Nazareno Martins
apresentou extrapauta a matéria PL./0049.7/2019, de autoria do Deputado
Sergio Motta, que dispõe sobre a vedação à discriminação contra crianças e
adolescentes com deficiência ou acometidos por doença crônica nos
estabelecimentos de ensino, creches ou similares, em instituições públicas
ou privadas. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação foi
concedida vista em Mesa ao Deputado Ismael dos Santos. A Deputada Ana
Campagnolo apresentou extrapauta a matéria PL./0013.6/2018, de autoria
do Deputado Rodrigo Minotto, que estabelece requisitos para a contratação
de show musical para eventos, comemorações ou festividades públicas,
quando financiados ou subvencionados por recursos públicos no Estado de
Santa Catarina e adota outras providências. Exarou parecer favorável que,
posto em discussão foi acordado adiar a votação e aguardar parecer técnico
das Comissões. A Deputada Paulinha apresentou extrapauta a matéria
PL./0051.1/2019, de autoria do Deputado Fernando Krelling, que institui a
Semana Estadual de Segurança nas Escolas, no âmbito do Estado de Santa
Catarina. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Ismael dos Santos apresentou a
matéria PL./0049.7/2019. Devolveu vista com parecer favorável e, sugeriu

Sala das Comissões, vinte seis de junho de dois mil e dezenove.
Deputado MARCOS VIEIRA

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA.
Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às treze horas, na
Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do senhor Deputado
Ivan Naatz, com amparo nos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, foram
abertos os trabalhos da 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Turismo e
Meio Ambiente, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foram
registradas as presenças dos seguintes Deputados: Deputado Marcius
Machado, Deputado Dr. Vicente Caropreso, Deputado Luiz Fernando
Vampiro, Deputado Jair Miotto, Deputado Romildo Titon e Deputado Fabiano
da Luz. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente abriu a reunião e
submeteu à apreciação a Ata da 5ª Reunião Ordinária, que foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo fez a leitura de requerimento, de sua autoria,
referente à realização de Audiência Pública Conjunta entre a Comissão de
Pesca e Aquicultura, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
e Comissão de Turismo e Meio Ambiente, para discussão dos Reflexos
Ambientais em Santa Catarina, da instituição da Política Estadual do Desen-
volvimento Sustentável da Pesca, Lei 15.223/2018, do Rio Grande do Sul a
ser realizada no dia dezesseis de julho de dois mil e dezenove, das quatorze
às dezoito horas no Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright. Posto em
discussão o senhor Presidente pontuou a importância de incluir a Frente
Parlamentar Catarinense e o Governador do Estado na discussão. O senhor
Deputado Dr. Vicente Caropreso pontuou a necessidade de investigação dos
motivos da Lei e, debate sobre as consequências na pesca artesanal. O
senhor Deputado Marcius Machado frisou a importância de debate com
base em estudos adequados. O senhor Deputado Luiz Fernando Vampiro
frisou efeitos positivos sobre o meio ambiente e, consequências sociais
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negativas como consequência da Lei, destacou o envolvimento do Conselho
de Desenvolvimento e Integração Sul e do Governador do Estado como
imprescindíveis para o debate e, solicitou envio de Ofício ao Secretário de
Agricultura e da Pesca. O senhor Deputado Jair Miotto sugeriu participação
da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. O senhor
Deputado Fabiano da Luz frisou a importância de regulamentação e respeito
aos períodos de pesca. O senhor Presidente destacou a importância da
participação desta Comissão na Audiência como contraponto. Posto em
votação o requerimento, incluindo a participação da Comissão de Economia,
Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, foi aprovado por unanimidade. Nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos,
convocou a próxima Reunião Ordinária e, encerrou a presente reunião. E para
constar, eu, Assessor de Comissão Permanente, Roberto Curcio, lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada será assinada pelo senhor
Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da Assembleia
Legislativa.

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 1º de agosto de 2019.
Gab Dep Ana Paula da Silva

Matrícula Nome do Servidor Cidade

2783 JUCIMAR JOSE LAZARE PALHOCA
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
Republicada por Incorreção

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1903, de 02 de agosto 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,Deputado Ivan Naatz

Presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente RESOLVE:
–––– * * * –––– TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 1888, de 31 de

julho de 2019, que nomeou o servidor JARDEL FRONZA.EXTRATO Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––EXTRATO Nº 133/2019
PORTARIA Nº 1904, de 02 de agosto de 2019REFERENTE: 6º Termo Aditivo celebrado em 16/07/2019, referente ao

Contrato CL nº 038/2016-00, celebrado em 03/06/2016. 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,

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: MICROSENS S.A
CNPJ: 78.126.950/0011-26
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade, reajustar o valor
unitário da reprodução/impressão objeto do contrato original, tendo por
base no IGPM/FGV acumulado no período de junho de 2018 a maio de
2019, inclusive, que foi de 7.658720%.

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.

REFERENTE Á prestação de serviços, por demanda, de
impressão/reprodução colorida, através de impressora multifuncional
digital policromática, nova e de primeiro uso, assistência técnica “on-site”,

PUBLICAR que os servidores abaixo relacionados
exercem Atividade Parlamentar Externa/Registro Biométrico, a contar
de 1º de agosto de 2019.

VIGÊNCIA: 01/06/2019 à 02/06/2020
VALOR: Em decorrência de tal ajuste o valor mensal do contrato passa
de R$ 27.801,31 para R$ 30.000,00.

Gab Dep Ricardo AlbaFUNDAMENTO LEGAL: Art. 40, inc. XI e art. 55, inc. III, c/c o § 8º, da Lei
8.666/93; Item 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato original, 18.2 do Edital
de Pregão 007/2016; Ato da Mesa nº 128/2015, 131/2016 e 101/2017
e; Autorização administrativa através de Declaração CEO-DF nº 044/2019.

Matrícula Nome do Servidor Cidade

9429 PAULO RENATO MAIA BLUMENAU
9431 TELMO GONCALVES DUARTE JUNIOR BLUMENAUFlorianópolis/SC, 2 de Agosto de 2019

Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral 9427 ISABELLE DE SOUZA ROSA BLUMENAU
Jetro Leandro Fick- Procurador 9428 VINICIUS LUZ GONCALVES BLUMENAU

–––– * * * –––– 9496 FLAVIA MARIA DA SILVA MATTOS
VINHOLES

BLUMENAU

PORTARIAS 9497 JONATHAN RIBEIRO LEAL BLUMENAU
9498 FELIPE BUENO BLUMENAU
9558 ALLISON DIEGO DO NASCIMENTO BLUMENAUPORTARIA Nº 1294, de 04 de abril de 2019
9509 JOSE GALDINO DA SILVA FERREIRA BLUMENAUO 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 1905, de 02 de agosto de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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

NOMEAR GISELI SOUZA CUNHA DIAS, matrícula 5110,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAL-81, Atividade Administrativa Interna, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 04 de abril
de 2019 (Liderança do PR).

CONSIDERAR EXONERADA a servidora ROSSANI
THOMAS, matrícula nº 7776, do cargo de Secretário do Colegiado de
Bancada, código PL/GAS-75, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 1º de julho de 2019 (DL - Colegiado de Bancadas).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos HumanosCarlos Antonio Blosfeld

–––– * * * ––––Diretor de Recursos Humanos
PORTARIA Nº 1906, de 02 de agosto de 2019Republicada por Incorreção
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 1894, de 01 de agosto 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 o servidor JACKSON LUIZ SOARES,
matrícula nº 9566, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 01 de agosto de 2019 (Gab Dep Nilso Jose Berlanda).

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.

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 1907, de 02 de agosto de 2019 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

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 ANNY MAITE ODA PERONDI, matrícula nº

9454, 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 agosto
de 2019 (Gab Dep Moacir Sopelsa).

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor DJONYKIEL IWANDRO
MOROSINI, matrícula nº 8591, do cargo de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-49, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 01 de agosto de 2019 (Gab Dep Nilso Jose Berlanda).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 1912, de 02 de agosto de 2019Diretor de Recursos Humanos
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1908, de 02 de agosto 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 VALMIR PIRES DE LIMA,
matrícula nº 9567, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-54, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 01 de agosto de 2019 (Gab Dep Nilso Jose Berlanda).

NOMEAR THIAGO WALTER VERA, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-4, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Fernando Krelling - Joinville).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
Carlos Antonio BlosfeldPORTARIA Nº 1909, de 02 de agosto de 2019
Diretor de Recursos HumanosO 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 1913, de 02 de agosto 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 o servidor ALEXANDRE FRAZAO DA ROSA,
matrícula nº 9565, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-49, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 01 de agosto de 2019 (Gab Dep Nilso Jose Berlanda).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– NOMEAR FLAVIA MINATTO, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-49,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data da sua posse (Gab Dep Luciane Maria
Carminatti).

PORTARIA Nº 1910, de 02 de agosto 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 1914, de 02 de agosto 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 2016NOMEAR ROSSANI THOMAS, matrícula nº 7776, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,
código PL/GAB-76, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de agosto de 2019
(Gab Dep Marlene Fengler).

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

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– NOMEAR GUARANY ABRAAO PACHECO DOS SANTOS,
matrícula nº 7067, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-72, Atividade Parlamentar
Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da
data de sua posse (Gab Dep Ana Paula da Silva - Palhoça).

PORTARIA Nº 1911, de 02 de agosto 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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