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PUBLICAÇÕES DIVERSAS
ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às onze
horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do
senhor Deputado José Milton Scheffer, com amparo nos artigos
133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 5ª
Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural,
referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Foram
registradas as presenças dos seguintes Deputados: Deputado José
Milton Scheffer, Deputado Neodi Saretta, Deputada Marlene
Fengler, Deputado Moacir Sopelsa e Deputado VoInei Weber e
foram justificadas as ausências dos Deputados Marcos Vieira e
Coronel Mocellin. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente
abriu a reunião e colocou em apreciação as Atas 4ª Reunião
Ordinária e 1ª Reunião Extraordinária que foram aprovadas por
unanimidade. Ato contínuo, em atenção à ordem do dia, o senhor
Presidente abriu a palavra aos membros para discussão de
matérias. A senhora Deputada Marlene Fengler apresentou a
matéria PL./0135.4/2016, de autoria do Deputado Neodi Saretta,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de beneficiamento e comércio de laticínios, no âmbito do Estado de Santa
Catarina, informarem aos produtores de leite, na ocasião do
pagamento, o valor mínimo a ser pago pelo litro de leite no mês
subsequente. Requereu diligência ao Conselho Paritário Produtores
e Indústrias de Leite do Estado De Santa Catarina que, posto em
discussão e votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência,
foi retirada de pauta a matéria PL./0062.4/2019, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda, que altera o art. 1º da Lei nº 13.917, de
2006, que “Dispõe sobre a utilização da madeira apreendida no
Estado de Santa Catarina pelos órgãos de amparo e proteção ao
meio ambiente e repressão a crimes ambientais”. Em seguida o
senhor Presidente colocou em apreciação o requerimento, de sua
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autoria, que solicita em nome desta Comissão, a realização de
Audiência com o Governo do Estado, juntamente a membros e
entidades ligadas à agropecuária Catarinense para discutir o
processo de revisão de isenções e benefícios fiscais no Estado
que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade.
A seguir, o senhor Presidente passou a palavra ao senhor Giovani
Canola Teixeira, Diretor Administrativo Financeiro da Epagri, para
apresentação do Balanço Social da empresa. O senhor Giovani
Canola Teixeira apresentou os objetivos e estrutura da empresa;
explanou sobre o balanço social do ano de dois mil e dezoito;
pontuou sobre prestações de serviços da empresa; destacou
dados sobre atividades de difusão de informações; frisou que a
cada real investido, seis reais e vinte e um centavos são
arrecadados para a sociedade catarinense; salientou que
tecnologias produzidas pela empresa usadas em outros países
geram royalties para o Estado; exemplificou tecnologias e seus
efeitos sobre a redução de custo e aumento de produtividade para
os produtores; apontou a importância do balanço social para medir
a difusão das tecnologias, através dos extensionistas, para os
agricultores; destacou reestruturação recente da empresa, com
redução de sete gerências regionais; solicitou apoio em
pendências de repasse de recursos federais em projetos já executados pela empresa e, se colocou à disposição. Em seguida, o
senhor Presidente abriu a palavra aos membros para discussão. A
senhora Deputada Marlene Fengler parabenizou a apresentação e
destacou a importância da empresa para o Estado como referência
de qualidade, atendimento e apoio aos pequenos agricultores. O
senhor Deputado Moacir Sopelsa frisou a participação efetiva da
empresa no agronegócio de Santa Catarina; pontuou discordância
com o fechamento das gerências regionais e, sugeriu apresentação
dos dados de balanço social ao Governador do Estado. O senhor
Presidente salientou a importância da empresa em possibilitar a
chegada das tecnologias, através dos extensionistas, aos
agricultores; frisou a importância de discutir o repasse de verbas
com o governo Federal; agradeceu o senhor Giovani Canola Teixeira
pela explanação e, anunciou convite aos presentes para debate

09/09/2019

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.505

sobre Política de Sanidade, na próxima segunda feira, às dezenove
horas, em São Joaquim e abertura do Congresso Brasileiro de Arroz
Irrigado, no corrente dia às dezoito horas em BaIneário Camboriú.
Na sequência, destacou anúncio do Confaz sobre prorrogação para
recebimento de informações dos Estados acerca da restituição de
benefícios fiscais. O Senhor Deputado Moacir Sopelsa frisou a
importância de diálogo com o Governo do Estado sobre o tema e
sugeriu convite à Secretaria de Estado da Agricultura em Audiência
aprovada. Em seguida, o senhor Presidente relatou que em reunião
com os parceiros do Seminário sobre Produtos Artesanais de
Origem Animal foi decidido que seria melhor a mudança do nome
do seminário para Seminário Sobre Queijos Artesanais, com o
objetivo de tornar mais atrativo para o público, que posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O nome do
Seminário sobre Produtos Artesanais de Origem Animal foi
modificado para Seminário sobre Queijos Artesanais. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de
todos os Deputados e demais presentes e encerrou a presente
reunião. E para constar, eu, secretária da Comissão, Michelli
Burigo Coan da Luz, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.
Deputado José Milton Scheffer
Presidente
–––– * * * ––––
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos vinte dias e sete do mês de agosto de dois mil e dezenove, às
dez horas, em cumprimento aos artigos 133 e 135 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 Romildo Titon, os Membros da
Comissão de Constituição e Justiça: Deputado Coronel Mocellin,
Deputado Fabiano da Luz, Deputado João Amin, Deputado Luiz
Fernando Vampiro e Deputado Maurício Eskudlark, Deputado Milton
Hobus e Deputada Paulinha. Ausente, justificadamente, o
Deputado Ivan Naatz, conforme oficio interno nº 0198/2019.
Havendo quorum regimental, o senhor Presidente abriu os
trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da 21ª Reunião Ordinária,
a qual foi aprovada por unanimidade. Em atenção ao Expediente, o
Presidente fez a comunicação das matérias distribuídas aos
relatores. O presidente registrou as presenças do Deputado Valdir
Cobalchini e do Secretário de Estado da Casa Civil, Sr. Douglas
Borba. Em seguida deu-se início à Ordem do Dia obedecendo à
sequência de chegada dos membros. O Deputado João Amin
apresentou as seguintes matérias: PL./0260.8/2019, de autoria
do Deputado Dr. Vicente Caropreso que “institui o Programa Nota
Fiscal Segura que dispõe sobre o estímulo à Cidadania Fiscal no
âmbito do Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação, foi concedida vista da matéria
em
gabinete
ao
Deputado
Luiz
Fernando
Vampiro;
OF./0620.8/2019, de autoria da Entidade Social, que “comunica a
extinção da Associação Coro Lírico Catarinense (ACOLIRICA), de
Florianópolis”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0232.4/2019, de
autoria da Ivan Naatz, que dispõe sobre infrações de trânsito e
guarda de veículos envolvidos em ocorrências. Requereu Diligência
à Casa Civil, para que esta encaminhe os autos à manifestação do
Departamento Estadual de Trânsito - Detran que, posta em
discussão
e
votação,
foi
aprovada
por
unanimidade;
PL./0128.5/2019, de autoria do Deputado Marcius Machado, que
“obriga as concessionárias de telefonia fixa e celular a cancelarem
a multa de fidelidade na forma que menciona”. Exarou parecer
favorável com emenda substitutiva global que, posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade; Devolução de Vista ao
PL./0149.0/2019, de autoria do Deputado Neodi Saretta, que
“institui a Semana Estadual de Educação Preventiva e de
Enfrentamento à Endometriose no âmbito do Estado de Santa
Catarina”. Exarou voto contrário ao parecer favorável do relator
Dep. Fabiano da Luz. Por ter precedência, posto em votação o
parecer do Relator, este foi rejeitado por maioria e, posto em
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discussão e votação o voto de vista do Deputado João Amin, foi
aprovado por maioria com voto contrário do Deputado Fabiano da
Luz, Deputado Luiz Fernando Vampiro e Deputada Paulinha. Com a
anuência dos demais membros e mediante pedido do Deputado
Milton Hobus, por ter compromisso inadiável fora da ALESC, o
Presidente alterou a ordem de relatoria par passar a palavra ao
Deputado Milton para que as matérias pautadas: Devolução de
Vista ao PL./0338.2/2017, de autoria do Deputado Valdir
Cobalchini que, “institui a Política Estadual de Mobilidade por
Bicicleta e cria o Programa Bicicleta em Santa Catarina, e adota
outras providências”. Devolveu vista sem manifestação ao parecer
contrário do relator por prejudicialidade que, posto em discussão e
votação, foi concedida vista da matéria em gabinete ao Deputado
Luiz Fernando Vampiro; PL./0132.1/2019, de autoria da Deputada
Paulinha que, “dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 17.201, de
2017, que ‘Consolida as Leis que dispõem sobre a Concessão de
Pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina’, a fim de majorar
a idade dos beneficiários” que, posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0187.5/2019, de autoria do
Deputado Laércio Schuster que “altera a Lei nº 15.617, de 2011,
que dispõe que todos os atos oficiais dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, e dos órgãos que especifica e que impliquem na realização
de despesas públicas, deverão ser publicados no Diário Oficial do
Estado, com o fim de incluir a publicação de ingressos,
transferências e receitas públicas, no âmbito do Poder Executivo”.
Exarou parecer favorável com emenda substitutiva global que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0286.7/2019, de autoria do Deputado Altair Silva que “dispõe
sobre a permanência de equipe de assistência médica e
ambulância nos locais de realização de provas de vestibulares,
concursos públicos ou privados, shows e outros eventos similares,
no âmbito do Estado de Santa Catarina”. Requereu Diligência por
intermédio da Secretaria de Estado da Casa Civil, à Secretaria de
Segurança Pública de Santa Catarina, e especialmente à Secretaria
de Estado da Saúde, objetivando a manifestação do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU que, posta em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade; PL./0280.1/2019, de
autoria do Deputado Pe. Pedro Baldissera que “dispõe sobre o
Programa Estadual de Redução de Agrotóxico (PROERA), e adota
outras providências”. Requereu Diligência por intermédio da
Secretaria de Estado da Casa Civil, à Secretaria de Estado da
Agricultura, objetivando a manifestação da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, à
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola - CIDASC, à
Secretaria de Estado da Saúde, Federação dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar da região Sul - FETRAF, Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado de Santa Catarina- OCESC, Federação
dos Trabalhadores da Agricultura - FETAESC e a Federação da
Agricultura e Pecuária de Santa Catarina - FAESC e seus sindicatos
associados, alem das associações de agricultores formalmente
constituídas no estado de Santa Catarina. Posto em discussão e
votação o requerimento, este foi aprovado por unanimidade;
PRS./0011.4/2019, de autoria do Deputado Fabiano da Luz que,
“denomina Promotor Público e Poeta Cruz e Sousa o Espaço
Didático Cultural da Assembléia Legislativa”. Requereu Diligência
interna à Mesa desta Casa Legislativa que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; O Deputado Luiz Fernando
Vampiro apresentou as seguintes matérias: OF./0003.0/2019, de
autoria da Entidade Social, que “solicita a revogação da Lei que
declarou de utilidade pública o Instituto Arco Íris”. Exarou parecer
favorável que, posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0186.4/2019, de autoria do Deputado Felipe
Estevão, que “institui o Portal de Transparência dos Conselhos de
Políticas Públicas pelo Estado e pelos Municípios de Santa
Catarina e estabelece outras providências”. Exarou parecer
favorável com emenda substitutiva global que, posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0122.0/2019, de
autoria do Deputado Jerry Comper, que “altera a redação da alínea
“c”, do inciso I, e do parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 14.219,
de 2007, que dispõe sobre o registro de empresas para execução
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do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e
estabelece nova redação ao art. 4º, da Lei nº 5.684, de 1980”.
Requereu Diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, ARESC Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina e
AETUSC - Associação das Empresas de Transporte Turísticos de
Santa Catarina que, posta em discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade; OF./276.1/2016, de autoria de Entidade Social,
que “solicita a alteração da Lei que declara de utilidade pública o
Floresta Futebol Clube, de Joinville”. Exarou parecer contrário que,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A
seguir, o Deputado Fabiano da Luz apresentou as seguintes
matérias: PL./0111.7/2019, de autoria do Deputado Marcius
Machado que “confere ao Município de Palmeira o título de Capital
Catarinense das Carnes de qualidade”. Requereu Diligência ao
autor do projeto que, posta em discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade; PL./0189.7/2019, de autoria do Deputado
Rodrigo Minotto que “dispõe sobre o cancelamento ou suspensão
de plano de telefonia nos casos de furto ou roubo de aparelho
celular, e adota outras providências”. Exarou parecer contrário que,
posto em discussão e votação, foi concedida vista da matéria em
gabinete à Deputada Paulinha; PL./0210.9/2019, de autoria do
Deputado Felipe Estevão que “dispõe sobre a prática de educação
física adaptada aos alunos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito das escolas públicas e privadas do
Estado de Santa Catarina e adota outras providências”. Exarou
parecer contrário que, posto em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade; PEC./0007.5/2019, de autoria do Deputado
Silvio Dreveck e outros que “acrescenta o Art. 183-A à Constituição
do Estado de Santa Catarina, para incluir a necessidade de
autorização prévia da Assembléia Legislativa para a eventual
execução de programas e projetos, produção ou uso de
substâncias químicas ou fontes energéticas não renováveis que
constituam ameaça potencial aos ecossistemas naturais e à saúde
humana”. Exarou parecer favorável que, posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; O Deputado Coronel
Mocellin apresentou as seguintes matérias: PL./0223.3/2019, de
autoria do Deputado Jair Miotto que “altera o art. 6º da Lei nº
16.722, de 2015, que consolida as Leis que conferem
denominação adjetiva aos Municípios catarinenses”. Exarou
parecer favorável que, posto em discussão e votação, foi rejeitado
por maioria, tendo sido designado o Deputado João Amin para
redação do voto vencedor; PL./0134.3/2019, de autoria do
Deputado Sargento Lima que “designa como Veterano os Agentes
das Forças de Segurança Pública, aposentados ou reformados, no
âmbito do Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação, foi concedida vista da matéria
em gabinete à Deputada Paulinha; PL./0240.4/2018, de autoria
do Deputado César Valduga, que “dispõe sobre a obrigatoriedade
de implantação pelas empresas operadoras de cartões de crédito e
débito (adquirentes) de máquinas adaptadas para pessoas com
deficiência visual”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Deputado Maurício Eskudlark apresentou as seguintes matérias:
PEC/0009.7/2019, de autoria do Deputado Coronel Mocellin e
outros que “altera o inciso VIII do art. 8º da Constituição do Estado
de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade, com
abstenção do Deputado Luiz Fernando Vampiro; PL./0222.2/2019,
de autoria da Bancada do PSL, que “institui a Declaração Estadual
de Direitos de Liberdade Econômica, estabelece normas para atos
de liberação de atividade econômica e a análise de impacto
regulatório e adota outras providências”. Exarou parecer favorável
com emenda supressiva que, posto em discussão e votação, foi
concedida vista da matéria em gabinete ao Deputado Fabiano da
Luz e Deputado João Amin; PL./0188.6/2019, de autoria do
Fabiano da Luz, que “estabelece normas de cobrança de tarifas de
estacionamento por fração de tempo de uso real”. Requereu
Diligência à Casa Civil e por meio desta, ao PROCON de Santa
Catarina e a Associação Brasileira de Shopping Center - ABRASCE
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
O Deputado Romildo Titon apresentou as seguintes matérias:
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PL./0204.0/2019, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro
que “altera o art. 8º da Lei nº 7.543, de 1988, que institui o
imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras
providências, a fim de alterar características da inexigibilidade do
imposto para pessoas com deficiência”. Exarou parecer favorável
que, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0207.3/2019, de autoria da Deputada Marlene Fengler que
“altera a Lei nº 14.203, de 2007, que autoriza regime especial de
atendimento, para fins de renda e emprego, às mulheres vítimas
de violência conjugal, com a finalidade de abranger todas as
formas de violência doméstica”. Exarou parecer favorável que,
posto em discussão e votação, foi concedida vista da matéria em
gabinete à Deputada Paulinha. PL./0264.1/2019, de autoria do
Deputado Coronel Mocellin que “institui o Dia Estadual da
Bombeira Militar”. Exarou parecer favorável que, posto em
discussão e votação, foi concedida vista da matéria em gabinete
ao Deputado Luiz Fernando Vampiro e Deputado Fabiano da Luz.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente convocou a
próxima reunião para o dia e horário de costume, agradeceu a
presença dos Senhores Deputados e demais presentes e encerrou
a presente reunião da qual eu, Lyvia Mendes Corrêa, 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
Assembléia.
Sala de Reunião das Comissões, 27 de agosto de 2019.
Deputado Romildo Titon
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PESCA E
AQUICULTURA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dez
horas, no Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright sob a
Presidência do senhor Deputado Felipe Estevão, com amparo nos
artigos 133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os
trabalhos da 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Pesca e
Aquicultura, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.
Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados:
Deputada Paulinha, Deputado Luiz Fernando Vampiro, Deputado
Neodi Saretta, Deputado VoInei Weber, Deputado Dr. Vicente
Caropreso, Deputado Nazareno Martins, além da presença do
Deputado Sargento Lima. Havendo quórum regimental, a senhora
Deputada Paulinha, na posição de Presidente, abriu a reunião e
passou a palavra ao senhor Derian Campos, Secretário de
Articulação Internacional da Secretaria Executiva de Assuntos
Internacionais de Santa Catarina, para debater com o setor da
Aquicultura sobre “o plano estratégico para a exportação de
pescados, bem como propor um projeto piloto ao setor” que,
propôs criação de grupo de trabalho com o objetivo de adaptar o
plano de exportação das indústrias, que vem sendo elaborado pela
secretaria de assuntos internacionais, especialmente para a
pesca; pontuou que os números da indústria no Estado são
alarmantes; ressaltou preocupação com o recente acordo realizado
entre MERCOSUL e União Europeia que permite a exportação sem
preparo e aumento de importação prejudicando mercado local;
levantou a necessidade de organização e cooperação do setor para
alcance de aptidão para a exportação, através da formalização da
cadeia produtiva, regularização dos pescadores artesanais, revisão
e adequação do ordenamento legal da pesca, ampliação da
organização social, valorização da cultura artesanal e, outras
atividades a ser realizadas em conjunto com governo Estadual,
Federal, poder Legislativo e indústrias. Na sequência a senhora
Presidente pontuou a iniciativa do Governo de se colocar à
disposição para construir com a categoria um Plano Estratégico e,
passou a palavra ao senhor Helio Antunes de Souza, Presidente da
Acatruta, que pontuou a existência de expectativa antiga sobre
exportação,
impedida
por
questões
de
processamento,
exemplificou iniciativa da exportação do frigorífico Belo Peixe, que
vem se adaptando às exigências da União Europeia e, frisou que
com auxílio do Governo do Estado e esta Casa a exportação pode
se concretizar. Em seguida foi dada a palavra ao senhor Vilso
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Isidoro, Presidente do Frigorífico Belo Peixe, que salientou a
limitação do mercado nacional de truta, explanou sobre o histórico
recente de negociações e exportações do setor, destacou que sua
produção vem se adaptando às novas exigências da União
Europeia, exemplificando os prazos e processos, pontuou a necessidade de iniciativas que beneficiem produção e consumo local, ao
invés de fomento à importação e, explanou sobre a importância de
atendimento às exigências sanitárias como alternativa para a
saúde dos consumidores. Em seguida, com a palavra, o senhor
Sergio Winckler, Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca,
frisou que o setor de aquicultura de trutas pode ser pioneiro em
exportação no Estado, salientou iniciativas para destravar o
bloqueio às exportações, apontou desafios do setor no Estado,
como adaptação aos Padrões de outros países, regularização e
licenciamento, organização das cadeias produtivas, incentivo ao
consumo local e, pontuou que a Secretaria de Estado da Pesca e
Aquicultura e Epagri estão à disposição. A seguir o senhor
Deputado Dr. Vicente Caropreso evidenciou a importância de
desenvolvimento da aquicultura no estado, superação de barreiras
tecnológicas, equiparação dos padrões sanitários a outros países,
enfatizou que a burocracia pode dificultar os processos e,
destacou que a oferta de peixe na merenda escolar pode fomentar
produtores catarinenses. Ato contínuo a Senhora Presidente
salientou que foi aprovada a realização de documentário/vídeo
institucional, pela TVAL, acerca de esclarecimentos sobre o
consumo da truta com o objetivo de fomentar sua comercialização
no mercado nacional e, passou a palavra ao senhor Deputado Luiz
Fernando Vampiro que, frisou a importância deste material na
valorização no mercado nacional da truta, a necessidade de união
dos entes envolvidos na construção de um projeto de exportação,
que o fomento à exportação da truta pode abrir portas para outros
setores e, salientou importância do grupo de trabalho. Na
sequência a senhora Deputada Paulinha passou a condução e
Presidência desta Reunião ao senhor Deputado Felipe Estevão que,
pontuou iniciativas ao consumo de pescado local na merenda
escolar e exportação como estratégias de fomento ao setor,
justificou seu atraso por estar em Reunião com Governador do
Estado acerca do ordenamento pesqueiro e da piscicultura,
frisando que o Governador pretende se incorporar neste empenho.
Ato contínuo o senhor Deputado Sargento Lima observou que nos
últimos anos houve crescimento desorganizado da pesca e que há
necessidade de se desenvolver cultura em torno do setor. O senhor
Deputado VoInei Weber, salientou a importância da genética, do
manejo, da diversificação da atividade, fomento ao mercado local,
parcerias com Epagri, diversificação de consumo, inclusão do
consumo de peixes cultivados na merenda escolar e,
convencimento do Governo do Estado sobre a pauta, através desta
Comissão e de Grupo de Trabalho. Em seguida o senhor Lenor
Martinelli, representante do setor produtivo da pesca em SC,
questionou acerca da tramitação de projeto de Lei, de autoria do
Deputado Neodi Saretta, que obriga a oferta de tilápia na merenda
escolar, pontuou que a piscicultura em cativeiro é familiar e, que a
importação de tilápia enquanto há produção interna é contraditória
ao fomento do setor. Na sequência o senhor Presidente destacou
que a tramitação de Projeto de Lei será investigada, que o Governo
do Estado tem se despertado para a questão e, passou a palavra
ao senhor Deputado VoInei Weber, que pontuou que Projeto de Lei
citado pode ser reapresentado e, que empenho em conjunto com o
Governo do Estado, Secretaria de Estado da Educação e Grupo de
Trabalho pode ser uma alternativa para solucionar a questão. Em
seguida a senhora Ofélia Maria Campigotto, Presidente da
Associação Catarinense de Aquicultura, frisou dificuldades da
aquicultura, ressaltou carta elaborada pelo setor encaminhada ao
Governo do Estado e a esta Casa, salientou relevância de
iniciativas de fomento ao consumo de peixe na merenda escolar,
na valorização da piscicultura familiar, no fomento ao consumo
local ao invés da importação, destacou que maior dificuldade do
setor é a comercialização e, que promoção de turismo através da
piscicultura pode ser uma importante alternativa. A seguir o senhor
Deputado Nazareno Martins parabenizou iniciativa da reunião e, se
colocou à disposição. O senhor Presidente rememorou reunião a
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ser realizada, juntamente à SEBRAE, sobre plano estratégico de
comercialização, destacou que objetivo desta Comissão é fomentar
emprego e renda e, que a primeira iniciativa do grupo de trabalho
representa um primeiro modelo, facilitada junto a empresários
fortes, para crescimento do setor. Na sequência o senhor Marcos
Manoel Coelho, assessor desta Comissão, pontuou que a comercialização e exportação da truta representam um plano piloto como
modelo para a piscicultura no Estado e, sugeriu realização de
Reunião de Grupo de Trabalho na próxima semana, com participação desta Comissão, Epagri, Acatruta, Acaq e Governo do
Estado. Ato contínuo o senhor Presidente pontuou que grupo de
trabalho será formado, convidou os Deputados presentes para
participação de Missão a ser realizada na próxima segunda feira
para diálogo com o Presidente da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul acerca da Lei Estadual nº 15.223 do Rio Grande do
Sul e, na sequência colocou em apreciação a ata da 5ª Reunião
Ordinária que, foi aprovada por unanimidade. Em seguida
apresentou requerimento, de autoria da Deputada Paulinha, que
dispõe sobre a realização de Audiência Pública para debater as
diretrizes para a pesca no Estado de Santa Catarina a ser realizada
nesta Casa, às quatorze horas, no dia primeiro de agosto do
corrente ano que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
agradeceu a presença dos senhores Deputados, do senhor
convidado e demais presentes e, encerrou a presente reunião. E
para constar, eu, Denise da Silva da Costa, Chefe de Secretaria
desta Comissão, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.
Deputado Felipe Estevão
Presidente
–––– * * * ––––
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E
COMBATE ÀS DROGAS, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA
Aos dezoito 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 Ismael dos Santos, com amparo
nos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os
trabalhos da 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Prevenção e
Combate às Drogas, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª
Legislatura. Foram registradas as presenças dos seguintes
Deputados: Deputado Jair Miotto, Deputado Sargento Lima e,
justificadas as ausências dos seguintes Deputados: Deputado
Fernando Krelling através de Ofício Interno nº 166/2019, Deputado
Sergio Motta através de Ofício Interno nº 094/2019 indicando o
Deputado Bruno Souza para representalo, e Deputada Luciane
Carminatti através de Ofício Interno nº 206/2019. Havendo quórum
regimental, o senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a
presença de todos e submeteu à apreciação a Ata da 1ª Reunião
Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo colocou
em apreciação requerimento, de sua autoria, que dispõe sobre a
realização do Seminário “Viver, a melhor escolha: o desafio
pessoal de sobreviver aos problemas da sociedade moderna”, com
o objetivo de prevenção à depressão e ao suicídio, como
problemas de saúde pública e, com alto índice de ocorrência no
nosso Estado e País. Os Seminários serão realizados no corrente
ano nas seguintes datas e locais: aos doze dias do mês de agosto
no município de Chapecó, aos vinte e nove dias do mês de
setembro no município de Criciúma e, aos dezoito dias do mês de
novembro no município de Itajaí. Posto em discussão, o senhor
Deputado Sargento Lima questionou a inclusão de tema sobre
drogas lícitas e, o senhor Presidente esclareceu que esta questão
está incluída, com foco principal em casos de depressão, com
objetivo de capacitar agentes comunitários na prevenção ao
suicídio e à depressão. Em seguida o senhor Deputado Sargento
Lima questionou a possibilidade de inclusão do município de
Joinville no roteiro e, o senhor Presidente esclareceu que o
município de Joinville está incluído para o próximo ano, assim
como os municípios de Lages, Ibirama ou Rio do Sul, Blumenau,
Joinville e Florianópolis. A seguir o senhor Deputado Jair Miotto
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parabenizou a iniciativa, o senhor Deputado Sargento Lima
destacou a seriedade do tema e, o senhor Deputado Jair Miotto
ressaltou a problemática entre os jovens. Na sequência o senhor
Presidente destacou que as vagas são limitadas e, serão
realizadas pré-inscrições com cento e vinte vagas em Chapecó,
oitenta vagas em Criciúma e duzentas e oitenta vagas e Itajaí e,
colocou em votação o requerimento, que foi aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
agradeceu a presença dos senhores Deputados e encerrou a
presente reunião. E para constar, eu, chefe de secretaria da
Comissão, João Fulvio Furtado Vieira, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada será assinada pelo senhor Presidente e,
posteriormente será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.
Deputado Ismael dos Santos
Presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas
–––– * * * ––––
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às
onze horas, no Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright, sob a
Presidência da senhora Deputada Luciane Carminatti, com amparo
nos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os
trabalhos da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª
Legislatura. Foram registradas as presenças dos seguintes
Deputados: Deputada Ana Campagnolo, Deputado Nazareno
Martins, Deputado Fernando Krelling, Deputado Ismael dos Santos
e Deputado Valdir Cobalchini. Havendo quórum regimental, a
senhora Presidente abriu a reunião e colocou em apreciação a Ata
da 4ª Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, em atenção ao expediente, fez a leitura dos seguintes
requerimentos: requerimento, de autoria da Deputada Luciane
Carminatti, que requer realização de Audiência Pública para debater
a situação do Prédio Estadual Antonieta de Barros, localizado no
Centro Histórico de Florianópolis a ser realizada em Conjunto com
a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Florianópolis
que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;
requerimento, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que
requer realização de Audiência Pública no Auditório Antonieta de
Barros, nos treze dias do mês de agosto do corrente ano das nove
às doze horas para debater a realidade da APAE na condição de
Centro de Atendimento Educacional Especializado, e da proposta
de unidade escolar, ApaeEscola a ser realizado em conjunto com a
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência desta
Casa que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade; requerimento, de autoria da Deputada Luciane
Carminatti, que requer realização de Audiência Pública para debater
a situação dos Profissionais que realizam trabalho de Assistente
Técnico Pedagógico nas escolas da rede estadual Catarinense que,
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;
requerimento, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que
requer a concessão de fala por vinte minutos ao Coordenador do
Programa de Mestrado da Universidade do Contestado para
apresentação das demandas e propostas do programa na região do
Planalto Norte Catarinense a ser realizada no dia corrente nesta
Comissão que, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade; requerimento, de autoria da Deputada Luciane
Carminatti, que requer realização de Seminários junto das redes de
ensinos e dos conselheiros municipais para tratar do
monitoramento e aplicação do Plano Estadual de Educação que,
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;
requerimento, de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que
dispõe sobre a realização de Audiências Públicas para debater
junto aos municípios o financiamento da educação, visando a
proposta do novo FUNDEB que, posto em discussão o Deputado
Valdir Cobalchini sugeriu apresentação de data junto aos
requerimentos e, a senhora Deputada Luciane Carminatti sugeriu
que os Deputados desta Comissão sejam consultados para
concordância de datas. Posto em votação o requerimento, foi aprovado por unanimidade; requerimento, de autoria do Deputado
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Bruno Souza, que requer realização de Audiência Pública sobre a
inclusão da educação domiciliar no Sistema Estadual de Educação
que, posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade;
requerimento, de autoria da Prefeitura de Laguna, sobre promoção
de audiência pública a ser realizada em Laguna para debate de seu
Sistema de Cultura e preservação de seu Patrimônio Cultural que,
posto em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Na
sequência apresentou Moção de louvor aprovada pelo Conselho
Municipal de Cultura de Caçador pela realização do Seminário
Estadual sobre Gestão Cultural em Caçador para conhecimento dos
Deputados desta Comissão. Na sequência, iniciando a ordem do
dia, a senhora Presidente abriu a palavra aos membros,
obedecendo à ordem de chegada, para discussão de matérias. O
senhor Deputado Fernando Krelling apresentou a matéria
PL/268.5/2018 de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro
Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina
a Festa da Tainha do Município de BaIneário Rincão. Exarou
parecer favorável que, posto em discussão e votação foi aprovado
por unanimidade. O senhor Deputado Valdir Cobalchini apresentou
extrapauta a matéria PL/0044.2/2019, de autoria do Deputado
Coronel Mocellin, que altera a Lei nº 14.949, de 2009, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de caderneta de
vacinação para matrícula anual na rede pública e privada de ensino
do Estado de Santa Catarina”. Exarou parecer favorável que, posto
em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida
a senhora Presidente passou a palavra ao senhor Alexandre Assis
Tomporoski, Professor Coordenador do Programa de Mestrado da
Universidade do Contestado em Canoinhas para sua explanação
que, relatou o histórico da região do Contestado, marcada por
massacre referenciado como Guerra do Contestado; destacou que
na região impera carência material e desigualdade social e,
apresentou dados exemplificando situações de insegurança
alimentar, condições precárias de moradia, altos índices de
analfabetismo e baixos índices de acesso ao ensino superior;
frisou que a UnC desenvolve papel fundamental na região e que
buscam inaugurar programa de doutoramento sobre desenvolvimento regional; salientou a busca por parcerias e pela atenção
dos poderes públicos; colocou a Universidade à disposição da
educação Catarinense como instrumento de transformação social
na região e, afirmou a ocorrência de Seminário Nacional sobre
Educação
e
Desenvolvimento
Regional
acontecendo
na
Universidade. Ato contínuo a senhora Presidente abriu a palavra
para o pronunciamento dos Deputados. O senhor Deputado Ismael
dos Santos fez questionamentos sobre o corpo discente e sobre a
perspectiva das parcerias sociais e, o senhor Alexandre Assis
Tomporoski respondeu que atendem dez mil estudantes de
graduação da região, que neste momento se busca o
fortalecimento dos programas de mestrado e abertura de
doutoramento, solicitou apoio desta Casa no fortalecimento da
pesquisa e ciência na região e, salientou a importância dos Artigos
cento e setenta e cento e setenta e um na viabilidade da
instituição. O senhor Deputado Valdir Cobalchini pontuou o dever
do Estado sobre Plano estratégico para a região, pontuou recente
política de Estado para a Educação nos cinquenta municípios com
menor IDH e, pronunciou correspondência do tema com a Frente
Parlamentar no Combate às Desigualdades Regionais. Na
sequência o senhor Alexandre Assis Tomporoski ressaltou a importância de atenção à produção científica como estratégia de Estado
para a região. A seguir, a senhora Presidente mencionou a importância do Programa na formação de profissionais pesquisadores da
Educação e no desenvolvimento regional; frisou que, em momento
de debate sobre incentivos fiscais, se deve levar em conta
incentivos às regiões em depreciação econômica e verificar se de
fato os incentivos desencadeiam processos de desenvolvimento
regional; enfatizou que pela educação não há geração de empregos
diretamente, mas se prepara profissionais que atuam na
sociedade, que nesta região a ciência deve estar ligada com o
desenvolvimento regional, na discussão por exemplo, de
estratégias de Economia Solidária e geração de empregos; atribuiu
ao Artigo cento e setenta a ampliação de garantia de acesso ao
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ensino superior e, colocou a Comissão à disposição, inclusive na
divulgação dos programas da Universidade. Nada mais havendo a
tratar, a senhora Presidente agradeceu a presença dos senhores
Deputados e encerrou a presente reunião. E para constar, eu,
secretário da Comissão, Pedro Squizatto Fernandes, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo senhor
Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da
Assembleia Legislativa.
Deputada Luciane Carminatti
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
–––– * * * ––––
ATA DA 14ª 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 oito de agosto 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, Luciane Carminatti, Milton Hobus e
Sargento Lima. O Deputado Marcius Machado justificou sua
ausência mediante ofício. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente
colocou em discussão a Ata da 13ª reunião ordinária, que em
votação foi aprovada por unanimidade. Ato continuo, o Senhor
Presidente deu boas vindas ao senhor Paulo Eli, Secretário de
Estado da Fazenda, a senhora Michele Rocalio, Secretaria Adjunta,
o Senhor Luiz Selhorst, Diretor do Planejamento Orçamentário e a
Senhora Maria Luiza Seemann, Diretora da Contabilidade da
Secretaria de Estado da Fazenda para em audiência de acordo com
o § 4º, art. 9º, da LCP 101/200, apresentem os relatórios
resumidos da execução orçamentária do 1º e 2º bimestres de
2019 e do relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2019.
Em seguida, a senhora Maria Luiza, inicia sua apresentação
através de slides em PowerPoint para demonstrar os referidos
relatórios. Ao final, o Presidente passou a palavras a cada um dos
membros da Comissão de Finanças e Tributação para suas
manifestações e por fim agradeceu a participação dos convidados
e diante do adiantado da hora encerrou a 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 das Comissões, vinte oito de agosto de dois mil e dezenove.
Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
–––– * * * ––––

EXTRATO
EXTRATO Nº 155/2019
REFERENTE: 4º Termo Aditivo celebrado em 20/08/2019, referente ao
Contrato CL nº 066/2017-00, celebrado em 18/07/2017, que tem
como objeto o fornecimento de coffee break.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: Ilha dos Sabores Gastronomia e Eventos Ltda.
CNPJ: 13.881.077/0001-60
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade reajustar o
contrato com base no IGPM acumulado no período de 1º julho de 2018
a 30 de junho de 2019, que foi de 6,527920%.
VALOR MENSAL: R$ 4.540,00; diante de tal reajuste o valor unitário do
Coffe Break passa R$ 16,25 para R$ 17,31, com efeitos a partir
de 1º de julho 2019.
VALOR ANUAL/ANO: passa de R$ 51.480,00 para R$ 54.838,08.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 55, III c/c § 8º do art. 65, da Lei 8.666/93;
Item 3.8 do Contrato original e item 15.7 do Edital de Pregão
019/2017; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e;
Autorização Administrativa através da Comunicação SEO-DF nº 046/2019.
Florianópolis/SC, 9 de Setembro de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Claudinei Rodrigues Ernst- Representante
–––– * * * ––––
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 2055, de 09 de setembro 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 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.
PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Parlamentar Externa, a contar de 04 de setembro de 2019.
Gab Dep Nazareno Martins
Matrícula

Nome do Servidor

Cidade

9514
FREDERICO AGENOR ALVAREZ
Palhoça
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2056, de 09 de setembro 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,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
VICTOR HENRIQUE RORATO, matrícula nº 9461, de PL/GAB-69 para o
PL/GAB-55 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 06 de setembro de 2019 (Gab Dep Bruno Souza).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2057, de 09 de setembro 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,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
GABRIEL CESAR DE ANDRADE, matrícula nº 9530, de PL/GAB-63 para
o PL/GAB-75 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 06 de setembro de 2019 (Gab Dep Bruno Souza).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2058, de 09 de setembro 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,
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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NOMEAR MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA
PAMPLONA, matrícula nº 7673 para exercer o cargo de provimento em
comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-71, Atividade
Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
a contar da data de sua posse (Gab Dep Jerry Comper - BaIneario Camboriu).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2059, de 09 de setembro 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,
NOMEAR ROBERTO CARLOS DE SOUZA, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-70, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Milton
Hobus - Navegantes).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2060, de 09 de setembro de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo
no art. 18, I, II, III, IX e XIII, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006,
convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.
CONSIDERANDO
os
fatos
noticiados
pela
Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais por intermédio da
Comunicação Interna nº 0345/2019, de 20 de agosto de 2019, dando
conta que houve um erro de lançamento de fruição de licença-prêmio do
servidor Flavio Berte, matrícula nº 8621.
CONSIDERANDO a necessidade de prestar informações
requisitadas pelo Ministério Público de Santa Catarina.
RESOLVE, com fundamento no Art. 3º, caput e Art. 5º,
primeira parte, ambos da Instrução
Normativa 13/2012 do Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina:
Art.
1º
DETERMINAR
a
instauração
de
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº DG-ProcAdm-004/2019, com a
finalidade de apuração dos atos, com identificação dos responsáveis e
eventuais danos ao erário, de acordo com a Comunicação Interna nº
0345/2019, de 20 de agosto de 2019.
Art. 2º DESIGNAR os servidores Altemir Bez matrícula
nº 2083, lotado na Coordenadoria de Serviços Técnicos e Márcio
Ferreira matrícula nº 1903, lotado na Coordenadoria de Tesouraria,
para dar cumprimento ao disposto no artigo anterior,
Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, os
servidores designados terão acesso à documentação necessária para
elucidação dos fatos, bem como deverá colher declarações,
depoimentos e demais provas que entenderem pertinentes.
Art. 4º Os servidores, designado no Art. 2º, terá o prazo
de até 60 (sessenta) dias, contados do conhecimento dos fatos, para
conclusão dos procedimentos administrativos, dando ciência ao DiretorGeral, através de elaboração de relatório final conclusivo.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2061, de 09 de setembro de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor JULIANO DA COSTA
AZEVEDO, matrícula nº 6317, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de Coordenador de
Recursos Materiais, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento
da respectiva titular, JULIANA TANCREDO GALLOTTI, matrícula nº 5090,
que se encontra em fruição de licença-prêmio por 30 (trinta) dias, a
contar de 16 de setembro de 2019 (DA - Coordenadoria de Recursos
Materiais).
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ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, enquanto estiver no exercício de cargo em comissão, o
servidor não perceberá adicional de exercício.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2062, de 09 de setembro de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,
RESOLVE: com fundamento no Ato da Mesa nº 174,
de 30 de agosto de 2007, redação dada
pelo Ato da Mesa nº 225/2009, de
1º/7/2009,
DESIGNAR a servidora CAROLINA SCHROEDER VIEIRA
FERNANDES, matrícula nº 7173, para secretariar os trabalhos da
Comissão Legal - Processo Administrativo Disciplinar, instituída pelo Ato
da Mesa nº 510/2019, de 28 de agosto de 2019, a contar de 05 de
setembro de 2019.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2063, de 09 de setembro de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, e tendo em vista o
que consta do Processo nº 2441/2019,
RESOLVE:
ALTERAR nos assentamentos funcionais, o nome da
ex-servidora, ANA CLAUDIA COLLAÇO, matrícula nº 2596, para ANA
CLAUDIA COLLAÇO DE MELLO, alteração definida nos termos da
certidão exarada pelo Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos Florianópolis - SC.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2064, de 09 de setembro de 2019
O DIRETOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 1704/2019,
RESOLVE: com fundamento no art. 42 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c o
art. 5º da Lei Complementar nº 36, de 18
de abril de 1991.
INCLUIR na folha de pagamento da servidora do
Executivo - Fundação Catarinense de Educação Especial, à disposição
da ALESC, SELMA TEREZINHA ADAO, matrícula nº 8613, ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO, incidentes sobre a função gratificada de
Assessoria Técnica-Parlamentar, código PL/FG-4, no percentual de 30%
(trinta por cento), a contar de 28 de agosto de 2019.
Neroci da Silva Raupp
Diretor Geral
–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2065, de 09 de setembro 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,
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
GLAUCUS FOLSTER, matrícula nº 9659, de PL/GAB-69 para o
PL/GAB-75 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 09 de setembro de 2019 (Gab Dep Fernando Krelling).
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––– * * * ––––

