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P L E N Á R I O

ATA DA 020ª SESSÃO ESPECIAL
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2019
EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DE CRIAÇÃO

DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DE SANTA CATARINA - CRMV-SC

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

O SR. PRESIDENTE (Deputado José
Milton Scheffer) - Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a presente sessão
especial.

sentando o excelentíssimo senhor Secretário de
Estado da Agricultura, doutor Ricardo de Gouvêa.

Senhor presidente do Conselho Regional
de Medicina Veterinária do Estado do Rio de
Janeiro, doutor Romulo Spinelli;Excelentíssimas autoridades, senhoras

e senhores, a presente sessão foi convocada
por proposição deste deputado e aprovada por
unanimidade pelos demais parlamentares em
homenagem aos 50 anos da Criação do
Conselho Regional de Medicina Veterinária de
Santa Catarina - CRMV-SC.

Senhor presidente do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina,
e presidente da Associação dos Conselhos
Regionais de Santa Catarina, doutor Ari
Geraldo Neumann;

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

Senhor Ricardo Miotto, Secretário-
Adjunto de Estado da Agricultura, neste ato
representando o excelentíssimo senhor Gover-
nador do Estado de Santa Catarina, Carlos
Moisés da Silva;

Senhora presidente do Conselho
Regional de Nutricionistas, Ana Jeanette
Ferreira Lopes Haro;

Neste momento, teremos a interpre-
tação do Hino Nacional Brasileiro pelo coral da
Assembleia Legislativa, sob a regência do
maestro Reginaldo da Silva.

Senhor presidente da Sociedade
Catarinense de Medicina Veterinária, doutor Adil
Knackfuss Vaz;

Excelentíssimo senhor deputado
estadual doutor Vicente Caropreso; (Procede-se à interpretação do hino.)

Senhor Carlos Justo, Secretário de
Saúde do município de Florianópolis, neste ato
representando o excelentíssimo senhor Prefeito
de Florianópolis, Gean Loureiro;

Senhoras e senhores, gostaria também
de registrar, com muita honra, a presença das
seguintes autoridades e dizer-lhes que sejam
todos muito bem-vindos:

Senhor presidente do Conselho Regional
de Corretores de Imóveis de Santa Catarina,
Antônio Moser;

Senhor presidente do Conselho dos
Sindicatos e presidente do Sindicato dos
Engenheiros Agrônomos, doutor Eduardo
Medeiros Piazera;

Senhor presidente do Conselho Regional
de Medicina Veterinária de Santa Catarina,
doutor Marcos Vinícius de Oliveira Neves;

Senhora sargento Bombeiro Militar
Glaucia Krieger, neste ato representando o
excelentíssimo senhor comandante-geral do
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, coronel
Charles Alexandre Vieira;

Senhor presidente do Conselho Federal
de Medicina Veterinária, doutor Francisco
Cavalcanti de Almeida;

Senhora médica veterinária doutora
Alexandra Schlickmann Pereira, neste ato repre-
sentando a diretora da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica, doutora Maria Teresa
Bertoldi Agostini;

Senhor vice-presidente do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do estado
de Mato Grosso do Sul, doutor Paulo
Augusto Custódio;

Excelentíssimo senhor Superintendente
Federal de Agricultura, doutor Túlio Tavares
dos Santos; Senhor conselheiro da Associação

Brasileira de Zootecnistas, doutor Amir Dalbosco;Excelentíssima senhora doutora Luciane
de Cássia Surdi, presidente da Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina - Cidasc, neste ato repre-

Senhor presidente do Conselho Regional
de Roraima e presidente da Comissão Nacional
de Animais Selvagens, doutor Francisco
Edson Gomes;

Senhor diretor-geral do Centro de
Ciências Agroveterinárias da Udesc, em Lages,
professor Clóvis Eliseu Gewehr;
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Senhor vice-presidente do Sindicato dos
Médicos Veterinários, Marildo Proner;

uma gaiola, mas quando o coloquei na gaiola,
eu pensei: não tenho o direito de colocá-lo
nesta gaiola. Fiquei mal comigo mesmo
colocando na gaiola alguém da natureza.
Devolvi para a rua e que a natureza faça a sua
parte, faça a própria sorte daquele bichinho.
Felizmente hoje, antes de vir para cá, ele não
estava lá, provavelmente voou e saiu.
[Degravação: Taquígrafa Ana Maria]

O CRMV de Santa Catarina tem uma
atuação reconhecida em todo estado, com
muita força e com muita representatividade, e é
de suma importância a sua existência, o seu
funcionamento para a sociedade catarinense.
Por esse motivo a Assembleia Legislativa
entendeu como nada mais justo do que
realizarmos uma homenagem a este Conselho,
a todas aquelas diretorias que fizeram parte ao
longo destes 50 anos.

Senhora médica veterinária do Projeto
Tamar, doutora Joyce Helena Bitencourt Jorge;

Senhor tesoureiro da Associação dos
Engenheiros Agrônomos da Babitonga, de
Joinville; Gilmar Germano Jacobowski;

Senhora vice-presidente do Conselho
Regional de Biblioteconomia, Eliane
Espindola Vieira; Então é assim, cada vez mais temos

que pensar naqueles que nos rodeiam, cada
vez mais temos que pensar na qualidade de
vida desses seres que convivem conosco, e
cada vez mais devemos valorizar esses
profissionais e essa profissão que dignifica
realmente nós estarmos nesse meio.

Senhor primeiro-tesoureiro do Conselho
Regional de Educação Física de Santa Catarina,
Luiz Claudio Cardoso;

O Conselho vai muito além de um
órgão de fiscalização, o Conselho Regional de
Medicina Veterinária tem, ao longo da sua
história, atuado na defesa do bem estar animal
e também humano, e com isso garantindo aos
catarinenses, brasileiros e à população
mundial, de maneira geral, serviços e produtos
de origem animal de alta qualidade.

Senhor Sandro Márcio Andrade do
Herval, chefe de gabinete, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor deputado
estadual Moacir Sopelsa. Gostaria de, em meu nome e também

da Assembleia Legislativa, parabenizar cada um
dos senhores, a trajetória do Conselho
Regional, que é o órgão normalizador da
profissão. Dizer que mais uma vez o meu
gabinete está aberto e que as duas ideias do
Conselho certamente serão defendidas também
por mim. Um abraço e sucesso! Muito obrigado!

Senhoras e senhores, agradecemos o
prestígio com a presença de todos. Os investimentos do CRMV na

educação continuada de seus profissionais,
através de seminários, rodadas técnicas e
parcerias com instituições de ensino superior,
faz com que nossos médicos veterinários e
zootecnistas estejam sempre aprimorando seus
conhecimentos e se tornando profissionais de
referência no Brasil e no mundo.

Neste momento, convido para fazer
uso da palavra o excelentíssimo deputado
estadual doutor Vicente Caropreso.

O SR. DEPUTADO DR. VICENTE
CAROPRESO - Senhoras e senhores, boa noite!
Sejam bem-vindos! Quero saudar o presidente
da sessão, o deputado José Milton Scheffer;
também o senhor Ricardo Miotto, repre-
sentando a Secretaria de Estado da Agricultura
e o governador; o doutor Carlos Justo, colega
de profissão, neste ato representando o
prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro; o
presidente do Conselho Regional de Medicina
Veterinária, senhor Marcos Vinícius de Oliveira
Neves; o presidente do Conselho Federal de
Medicina Veterinária, doutor Francisco
Cavalcanti de Almeida; o superintendente
federal da Agricultura, senhor Túlio Tavares
Santos, e a senhora Luciane de Cássia Surdi,
presidente da Companhia Integrada de Desen-
volvimento Agrícola de Santa Catarina, Cidasc.

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

Milton Scheffer) - Na sequência, gostaríamos de
convidar para fazer uso da palavra o senhor
Secretário-Adjunto da Agricultura, doutor
Ricardo Miotto, nesse ato representando o
senhor Governador do Estado.

Este momento em que a sociedade
está vivendo, a necessidade que nós todos
temos de empoderamento dos conselhos
profissionais, são momentos de muita aflição e
angústia, e não é diferente na Medicina
Veterinária. Precisamos estar organizados,
fortalecidos para enfrentarmos os desafios, há
uma criação proliferada de cursos de Medicina
Veterinária e também de Zootecnia pelo Brasil
afora, somos o país com maior número de cursos,
secretário, de médicos veterinários do mundo.

O DR. RICARDO MIOTTO - Boa noite a
todos e a todas! Deputado José Milton, gostaria
de lhe agradecer pelo convite e, em nome do
governo do estado, da Secretaria da Agricultura,
parabenizá-lo por esta iniciativa; aproveito
também o espaço para saudar o meu amigo e
colega de empresa, médico veterinário Marcos
Neves, iniciamos juntos a nossa trajetória na
Cidasc, sou funcionário de carreira também, e
parabéns pelo trabalho que desenvolvem à
frente do Conselho. Em seu nome, do deputado
Zé Milton e da minha presidente Luciane,
médica veterinária, cumprimento todos os
demais colegas da Mesa.

E nós temos também, juntamente a
isto, um novo desafio, que é o de prepararmos
os nossos profissionais da Medicina Veterinária
para usufruírem, da melhor forma possível, da
inovação tecnológica que está chegando a
todas as profissões. Eu digo isso, Marcos, para
falar da importância do Conselho, no momento
atual, como órgão defensor e regulador da
profissão. Ele também terá que se desdobrar,
no braço político, em defesa dos interesses
desta categoria que é tão importante para a
sociedade. Mas somente será importante se
estiver organizada e em condições de realizar o
seu papel que lhe é devido por lei.

Pois bem senhoras e senhores!
Quero dar meus parabéns a esta profissão que,
hoje em dia, praticamente, a família brasileira
não pode viver sem. Estou me referindo aos
animais de estimação, aos pets, enfim, não é
somente isso que envolve, é lógico, a Medicina
Veterinária, também é o respeito que tenho,
que a Assembleia tem pelas senhoras e
senhores que cuidam dos nossos animais e
que pedem respeito a eles. Eu quando vi que a
representante do Projeto Tamar está presente,
tenho que dizer que estamos mal com este
derrame de petróleo que houve, recentemente,
afetando a vida e o bem estar desses seres. Eu
conheço o projeto, ele é maravilhoso, e tem, sim, o
dedo, a mão e a alma de vários dos senhores.

Quero deixar uma mensagem, bem
breve, da Secretaria da Agricultura e do gover-
nador Moisés, e homenageá-los por essa
profissão, eu tenho muito respeito pelos
médicos veterinários. Tenho um irmão que é
médico veterinário, e o nosso estado tem que
prestar um reconhecimento muito grande a esta
categoria profissional, em função de tudo que
fizeram e tem feito, principalmente quando falamos
em questões relacionadas à sanidade animal.

Por este motivo, o trabalho do
Conselho, em parceria com as instituições do
governo, conferiu à Santa Catarina, ao longo da
sua história, um status sanitário de alto nível,
especialmente em áreas como a suinocultura,
avicultura, bovinocultura. Atividades em que
estamos entre os maiores produtores e
exportadores do país.

Quero dizer que passamos, e faço
questão meu amigo José Milton Scheffer, por
várias contradições hoje, o armamentismo
versus preservação das espécies. E quando
vejo uma onça pintada, sou de Jaraguá do Sul,
sou médico há 40 anos, 35 anos na cidade,
morta no asfalto, eu fico com aquela figura na
mente. Quando, pela segunda vez, vejo uma
segunda onça pintada morta, em menos de dez
dias, novamente, no asfalto da minha região,
eu penso: é o fim, é o fim! E são esses
exemplos, muitas vezes, de homens e
mulheres, geralmente homens machões que
vão para o mato com mira telescópica para matar
animais de estimação, isso é uma crueldade.

É muito importante todo o trabalho
que é desenvolvido, o que foi feito e o que
ainda terá que ser desenvolvido, principalmente
pela manutenção não somente do nosso status
sanitário, quando se fala em sanidade animal, mas
também por toda uma questão de saúde pública.

Parte desta história de sucesso e da
busca de profissionais catarinenses para atuar
inclusive fora, outros países vêm a Santa
Catarina buscar médicos veterinários, é
resultado da competência do nosso Conselho
Regional de Medicina Veterinária, que se
preocupa em aprimorar os profissionais
formados no estado. [Degravação: Guilherme]

A categoria dos médicos veterinários
tem exercido este papel com muito afinco e
muita determinação. Eu acompanho isso de
dentro do órgão executor de Defesa
Agropecuária, aqui do estado, desde 2006, e
tenho a satisfação em dizer que me orgulha
muito o trabalho que os meus colegas médicos
veterinários fazem em Santa Catarina.

No Centro de Ciências
Agroveterinárias da Universidade do Estado de
Santa Catarina, a Udesc, o nosso Cav, tive o
privilégio de estudar juntamente com o Túlio,
que está presente. Não sei se outros
veterinários, aqui da Mesa, mas a nossa
presidente da Cidasc também, estudamos
quase que na mesma época, e no meu caso fiz
Agronomia e os dois, Veterinária. Mas, hoje
estamos todos apaziguados aqui, lá na época,
os veterinários praticavam o bullying conosco,
porque nós éramos os primeiros, no curso de
Agronomia, que estava começando, e eles já
tinham uma história longa. Não existia a lei do
bullying, senão nós poderíamos nos defender.

O governo tem muito que reconhecer,
temos muito que avançar também, tem
gargalos que precisamos superar, não é
Luciane, mas temos trabalhado junto com a
Cidasc, com o governo, a Assembleia tem sido
uma grande parceira para se superar todos os
desafios da classe profissional.

Os senhores têm que dar conta de
muitos, e são inúmeros os momentos e
situações que passam, e esta profissão é vital
para a saúde dos pobres animais da fauna
brasileira, vocês são responsáveis também
pelo desenvolvimento da tecnologia que usam
para os ajudarem. É tão importante a classe
dos Médicos Veterinários, que não sei o que
seria de nós sem os senhores. Eu tenho
alguns animais em casa e convivo com eles
como se fossem parte da família, é assim
que eles são, os gatinhos, os cachorros.
Cada vez mais temos que lutar pelo bem
estar deles, portanto, vocês são peças
fundamentais para isso acontecer.

Quero concluir, parabenizando todos os
senhores e as senhoras pelo trabalho que
fizeram e que fazem, pelo legado que deixaram
para o nosso estado. Devemos muito
reconhecer esta categoria profissional. Marcos,
parabéns por seu trabalho e a todos os ex-
presidentes do Conselho.

Eu quero prestar também um grande
reconhecimento ao Centro Agroveterinário de
Lages, que foi o precursor do curso em nosso
estado, e tem formado, ao longo da sua
história, profissionais comprometidos com a
profissão e de excelência, que dignificam muito
o profissional médico veterinário em nosso
estado. Também, orgulham muito pela
qualidade que o Centro Agroveterinário,
professor Clóvis, nosso diretor, que aqui está,
tem ofertado a nossa sociedade. São
profissionais referência e estão ganhando o
mundo com atuação na Europa, na Ásia, na
América do Norte, dentre outros continentes, que
foram muito bem retratados no último informativo
do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Muito obrigado pela oportunidade, um
grande abraço e parabéns!

Ao terminar, José Milton Scheffer,
desculpe chamá-lo assim, deputado presidente
desta sessão, esse negócio de preservação e
tratar bem os animais nos toca, nos contamina.
Eu, em casa, há três, quatro dias, vi um berro
de passarinho, um Bem-te-vi, e fui procurar no
terreno, pois tenho um pomar com várias
frutas, e o achei, deve ter caído e machucado a
asa. Eu me aproximei, peguei uma toalha,
joguei em cima do pássaro e o peguei com a
mão. Eu tenho em casa uma espécie de UTI
para pássaros que se machucam, no caso é

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

Milton Scheffer) - Senhoras e senhores, como
proponente desta sessão, quero cumprimentar
todos da Mesa de autoridades, todas as lide-
ranças que prestigiam este ato, especialmente
aqueles que vieram de outros estados. Para a
Assembleia Legislativa é motivo de muita honra
poder estar reconhecendo a importância de um
conselho profissional que completa 50 anos de
existência com uma trajetória já consolidada.
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Registro o nosso agradecimento ao
CRMV pela dedicação e trabalho, ao longo dos
seus 50 anos, e a seus médicos veterinários e
zootecnistas que oferecem orientação aos
produtores, à indústria, e em atividades como
agricultura, bovinocultura, zootecnia. Isso
resulta na qualidade da produção e na
segurança alimentar que torna o estado de
Santa Catarina destaque em nível de Brasil e
também internacional.

(Palmas) [Degravação: Taquígrafa Sílvia] da febre aftosa estiveram à frente dos
trabalhos. São eles, os médicos veterinários
doutor Abel Just e Hamilton Ricardo Farias.
Sem, no entanto, desmerecer o trabalho de
uma centena de colegas colaboradores, dentre
os quais temos alguns ex-presidentes. Não
atuamos nesta área, mas testemunhamos o
trabalho diuturno destes abnegados colegas,
muitas vezes até agredidos, ou tendo que
trabalhar com o apoio de forças policiais.

Convidamos para receber a
homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV-SC, na gestão de 1981 a 1984,
senhor João Vargas Montardo.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV-SC, na gestão de 1985, senhor Roni
Tadeu Naschenveng Barbosa.

A todos os presidentes do CRMV que,
ao longo dos anos, são responsáveis por este
Conselho de excelência, os nossos
cumprimentos e os nossos parabéns. Mas
acima de tudo, o reconhecimento e o incentivo
para seguirem em frente, porque o trabalho da
Medicina Veterinária e da Zootecnia são
instrumentos fundamentais para o estado de
excelência da agropecuária catarinense.

Por isso senhor presidente, finalizando,
queremos agradecer, em nome dos demais
colegas, as homenagens hoje recebidas.
Muito obrigado!

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas) (Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV-SC, na gestão de 1990 a 1993,
senhor Paulo Cesar Rodrigues Duarte.

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

Milton Scheffer) - Muito obrigado doutor João.
Neste momento, convido para fazer

uso da palavra o senhor presidente do
Conselho Regional de Medicina Veterinária de
Santa Catarina, doutor Marcos Vinícius de
Oliveira Neves.

Em nome do povo catarinense, o
nosso reconhecimento e o nosso muito
obrigado ao Conselho Regional de Medicina
Veterinária, ao Conselho Federal de Medicina
Veterinária, mas, sobretudo, o reconhecimento
da sociedade catarinense, mais uma vez, pelos
relevantes serviços que os senhores prestam a
nossa pecuária catarinense.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV-SC, nas gestões de 1993 a 1999,
senhor Rodnei Carvalho de Oliveira.

O DR. MARCOS VINÍCIUS DE
OLIVEIRA NEVES - Boa noite senhoras e
senhores! Minha cordial saudação ao deputado
José Milton Scheffer, que preside esta sessão
em comemoração aos 50 anos de Criação do
Conselho Regional de Medicina Veterinária de
Santa Catarina. Estamos honrados, deputados,
em receber hoje esta homenagem dos repre-
sentantes do povo catarinense. Muito obrigado
também pela proposta desta homenagem, que
partiu do senhor.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)E hoje, este serviço na

regulamentação da profissão, da fiscalização,
se tornou peça fundamental no status sanitário,
na questão social de Santa Catarina, na geração
de emprego e renda para nossa população, na
produção de alimentos. E se costuma dizer que os
médicos veterinários são, antes de tudo,
produtores de alimentos para a população.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV-SC, na gestão de 1999, senhor
Dorvalino Furtado Filho.

(Procede-se à entrega da
homenagem.) Cumprimento também o deputado

estadual Vicente Caropreso, muito obrigado
pela presença, é uma honra também contar
com o senhor nesta noite.

Parabéns a todos os senhores que
escreveram, ao longo destes anos, uma
história vencedora, regulamentando a profissão
de Médico Veterinário e Zootecnista.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV-SC, nas gestões de 2005 a 2014,
senhor Moacir Tonet, neste ato representado
pelo senhor Paulo Augusto Aragão Zunino.

Meu amigo, colega da Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola, nossa
querida Cidasc, Ricardo Miotto, meu amigo
desde os tempos de Rio do Sul, onde
trabalhamos, no início da nossa carreira, hoje
representando também o nosso excelentíssimo
Governador do Estado Carlos Moisés da Silva, e
o nosso Secretário de Agricultura, Ricardo Gouvêa.

Nosso muito obrigado em nome de
Santa Catarina!

(Palmas) (Procede-se à entrega da
homenagem.)(SEM REVISÃO DO ORADOR)

Neste momento, convido o mestre de
cerimônias para proceder à nominata dos
homenageados desta noite.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV-SC, na gestão de 2014 a 2017,
senhor Pedro Jeremias Borba.

Antes gostaria de fazer um convite
muito especial aos senhores Marcos Vinícius,
que é o nosso presidente do Conselho Regional
de Medicina Veterinária, e ao Francisco, que é
o presidente do Conselho Federal de Medicina
Veterinária, para juntamente conosco, fazer a
entrega de uma homenagem ao professor
Clóvis, que representa o excelentíssimo senhor
reitor da Udesc. É uma homenagem, um
reconhecimento ao Centro de Ciências
Agroveterinárias da Udesc, Lages, pelos seus
relevantes serviços prestados na formação de
médicos veterinários no estado de Santa Catarina.

Minha colega, querida amiga Luciane
Surdi, presidente da Cidasc, muito obrigado
pela presença; meu colega Francisco Cavalcanti
de Almeida, presidente do Conselho Federal de
Medicina Veterinária, muito obrigado também
pela presença; Túlio, Superintendente Federal
de Agricultura; demais componentes da Mesa;
doutor Carlos Justo, Secretário de Saúde, repre-
sentando o prefeito Gean Loureiro.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Agradecemos aos senhores deputados

José Milton Scheffer e doutor Vicente
Caropreso pela entrega das homenagens.

Esta sessão está sendo
transmitida ao vivo e será reprisada durante
a semana pela TV Assembleia Legislativa.
Acompanhe a programação!

Eu saúdo os colegas presidentes de
outros conselhos regionais; os representantes
de outros conselhos profissionais de Medicina
Veterinária; os representantes de outros
conselhos regionais, meus companheiros de
ASCOP, juntos na luta pela valorização profissional.
Muito obrigado pela presença de todos!

Muito obrigado!
(Procede-se à entrega da

homenagem.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado José

Milton Scheffer) - Dando sequência a esta
sessão, convido para fazer uso da palavra, em
nome dos homenageados, o senhor médico
veterinário João Vargas Montardo.

(Palmas)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS

(Marcos Roberto Pereira) - Senhoras e
senhores, boa noite!

Não poderia deixar de cumprimentar
também meus colegas que me antecederam,
na presidência do Conselho Regional de
Medicina Veterinária, e aproveito para
agradecer, em nome de toda a nossa categoria
de médicos veterinários e zootecnistas, os
anos de dedicação a nossa querida autarquia.
Ao presidente da Sociedade Catarinense de
Medicina Veterinária, professor Adil Knackfuss
Vaz, muito obrigado.

O SR. JOÃO VARGAS MONTARDO -
Excelentíssimo senhor deputado José Milton
Scheffer, presidente desta sessão, em nome
do qual saúdo as demais autoridades
componentes da Mesa; demais presidentes de
Conselhos Regionais e Associações presentes;
demais autoridades; meus colegas ex-
presidentes; demais colegas médicos
veterinários; senhoras e senhores.

Neste momento, o Poder Legislativo
catarinense, em sessão especial, presta
homenagem aos 50 anos de Criação do
Conselho Regional de Medicina Veterinária de
Santa Catarina - CRMV/SC.

Para fazer a entrega das homenagens
desta noite, juntamente com o excelentíssimo
senhor deputado José Milton Scheffer,
convidamos o excelentíssimo senhor deputado
doutor Vicente Caropreso.

Também cumprimento todos os
médicos veterinários e zootecnistas do estado de
Santa Catarina aqui presentes, meus conselheiros
e meu vice-presidente Roberto Luiz Curzel. E
aqueles que não puderam estar presentes, mas
que nos assistem, através da TVAL, cumprimento
todos nas diversas regiões do estado.

É a segunda vez que estamos nesta
Casa recebendo homenagens como ex-
presidentes do Conselho Regional de Medicina
Veterinária de Santa Catarina. A primeira vez foi
por ocasião das comemorações do
quadragésimo aniversário do Conselho e,
naquela oportunidade, fomos convidados pelo
então presidente, doutor Moacir Tonet, para
representar os demais ex-presidentes nas
homenagens aqui recebidas.

Convidamos para receber a
homenagem, em nome do Conselho Regional
de Medicina Veterinária de Santa Catarina -
CRMV/SC, o senhor presidente Marcos Vinícius
de Oliveira Neves. O Conselho Regional de Medicina

Veterinária do Estado de Santa Catarina
completou 50 anos no último dia 28 de julho.
Nesta trajetória, nossa autarquia se consolidou
como uma instituição forte e atuante,
cumprindo seu papel na fiscalização do
exercício profissional e atuando diretamente em
defesa da saúde humana, animal e ambiental.
No inicio desta história, eram dados os
primeiros passos da profissão no estado, que
ainda não contava com uma faculdade.

(Procede-se à entrega da
homenagem.)

(Palmas)
Solicitamos que o senhor Marcos

Vinícius de Oliveira Neves permaneça à frente.
Agora, por ocasião da comemoração

do nosso cinquentenário, mais uma vez, coube-
nos a grata tarefa de falar em nome dos
demais ex-presidentes. Temos certeza que este
reconhecimento das autoridades muito se deve
ao papel preponderante do médico veterinário
na obtenção do atual Status Sanitário Animal
do Estado de Santa Catarina, o que o coloca no
topo do ranking dos estados exportadores de
produtos de origem animal. [Degravação: Gabriel]

Convidamos para receber a
homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV/SC, na gestão 2017 a 2020, senhor
Marcos Vinícius de Oliveira Neves.

(Procede-se à entrega da
homenagem.) Coube aos profissionais, daquela

época, se organizar e fazer cumprir as
exigências contidas nas recém-publicadas Leis
n. 5.517 e n. 5.550 de 1968. Estruturando,
assim, o Conselho e dando início aos processos
eleitorais, ao registro dos profissionais e
empresas, à orientação e fiscalização profissional
e a todas outras atividades.

(Palmas)
Convidamos para receber a

homenagem o médico veterinário, presidente
do CRMV/SC, na gestão de 1973 a 1975,
senhor Santo Zacarias Gomes.

Tratando-se de homenagens a ex-
presidentes, pelas razões acima expostas,
entendemos de plena justiça citar dois ex-
presidentes, hoje de saudosa memória, que
desde o início das campanhas para erradicação

(Procede-se à entrega da
homenagem.)
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Em seu primeiro ano de existência, o
número de profissionais registrados não
alcançava 100. Quase dois anos depois da
fundação do Conselho Regional de Medicina
Veterinária, a autarquia alugou a sua primeira
sala. Os anos seguintes foram de muito
trabalho e grande crescimento, o número de
inscrições de profissionais e empresas
fortaleceu as finanças, permitindo novos inves-
timentos em educação continuada, infraestru-
tura e contratação de novos funcionários.

Os Heróis da Natureza. A cartilha trata, de
forma lúdica, a história de uma tartaruga que
fica doente após a ingestão de plástico e é
salva por um médico veterinário. E a partir
dessa temática apresentada às crianças, elas
se tornam heróis da natureza, e passam a
compor o exército que vai evitar que o lixo seja
jogado, de maneira errada, evitando que traga
mais problemas para os animais e para o
planeta. Um exemplo clássico de atuação em
saúde, única e com a preocupação da formação
de novos cidadãos mais conscientes com a
temática ambiental e a importância disso para
o ser humano também.

EAD. Estava ao meu lado o doutor Curi, que é o
diretor-geral do ensino do MEC. Estivemos com
o Ministro Abraham, exatamente discutindo o
ensino a distância para a Medicina Veterinária,
e fui cobrar do ministro as nossas diretrizes
curriculares que haviam sido aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educação, mas
necessitava da sua homologação. [Degravação:
Northon Bousfield]

Após 15 dias, recebi a notícia da
homologação e, logo em seguida, a publicação
no Diário Oficial. Existem novas diretrizes em
que todos os Cursos de Veterinária têm dois
anos para se adaptar, e lá não contempla o EAD.

A mesma sala permaneceu como
sede por 20 anos e, em 1991, a instituição
adquiriu seu primeiro imóvel na região central
de Florianópolis. Seguindo a evolução, em
2005, já havia novamente a necessidade de
mudança para um local maior, acompanhando o
crescimento da profissão. No ano de 2008, o
CRMV/SC adquiriu sua nova e atual sede, que
ocupa dois andares no Centro Executivo dos
Médicos Veterinários. No mesmo ano, também
comprou outro imóvel onde abriga a Delegacia
Regional de Lages.

Essa cartilha foi fruto de um trabalho
de diversas mãos e produzida com várias
instituições parceiras, como estas citadas:
Projeto Tamar, o Corpo de Bombeiros, o Instituto
R3, a Floram, a Somevesc e outras também. Ela
vem compor o nosso rol de outras quatro cartilhas,
que tratam de outros assuntos importantes para a
Medicina Veterinária e para a Zootecnia, como a
prevenção às zoonoses, a posse responsável e o
tráfico de animais silvestres.

Estivemos, também, com o ministro
da Saúde, doutor Mandetta, discutindo esses
assuntos, e para a nossa surpresa saiu a lista
de cursos a distância, e somente a Medicina foi
excluída. Então, vamos trabalhar para que nós
excluamos também a Medicina Veterinária da
lista. Assim, a participação do Poder Legislativo
é fundamental, tem sido nossa batalha no
Congresso Nacional.

Além da sede na capital, e da
Delegacia Regional de Lages, estamos
presentes nas cidades de Chapecó, Joinville,
Joaçaba, Rio do Sul e Criciúma, por meio das
Delegacias Regionais. Todas com o intuito de
atender, de forma eficiente, todo o território,
aproximando os profissionais e as empresas do
órgão fiscalizador, e agilizando os processos de
registros e homologações.

Recentemente, estivemos em uma
audiência pública, presidida pelo deputado Fred
Costa, comemorando o Ano Internacional dos
Animais, dia quatro de outubro, em que disse
para ele que me honrava muito em me chamar
Francisco, não o de Assis, mas Cavalcanti,
porque Francisco de Assis é o Protetor dos
Animais. E foi uma solenidade significativa.

Colegas, hoje somos mais de sete
mil profissionais, entre médicos veterinários e
zootecnistas, e nesta data de festa, de
comemoração, parabenizo a todas e todos os
médicos veterinários e zootecnistas do estado
de Santa Catarina. Meu muito obrigado!

(Palmas)
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Nosso caminho hoje dentro do

Congresso tem sido uma constante.
Recentemente, com o líder do governo, major
Vitor Hugo, discutimos os problemas da
veterinária, para que a sociedade tenha na
nossa representação o que ela deseja. Como o
deputado federal Ruy Carneiro, com um projeto
de lei que encaminhou ao Conselho Federal e
nos ouviu bastante.

Além de orientar, fiscalizar e
disciplinar o exercício profissional cumprindo o
nosso dever legal, nos tornamos referência no
estado para assuntos relacionados à Medicina
Veterinária e Zootecnia. Participamos de grupos de
trabalho, comissões, conselhos, comitês, frentes
parlamentares em diferentes órgãos, como o
Ministério Público Estadual, Conselhos Municipais
de Saúde, Conselhos Municipais de Bem Estar
Animal, Câmara de Vereadores, Secretaria de
Estado da Agricultura, ONGs e Universidades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José
Milton Scheffer) - Quero convidar também para
fazer uso da palavra, quem muito nos honra
com a presença nesta sessão, juntamente com
outras autoridades, o senhor presidente do
Conselho Federal de Medicina Veterinária,
doutor Francisco Cavalcanti de Almeida.

O DR. FRANCISCO CAVALCANTI DE
ALMEIDA - Boa noite a todos! Meu ilustre
deputado José Milton, muito obrigado por esta
oportunidade de estar aqui em Santa Catarina,
e em seu nome quero saudar todos os demais
componentes; meus colegas ex-presidentes,
que nos honram muito a presença dos
senhores; meus presidentes regionais de Mato
Grosso, Rio de Janeiro e Roraima; nossa repre-
sentante do Conselho de Administração que
nos honra também com sua presença; diversas
entidades de classe, sociedade, academia,
meus colegas médicos veterinários.

Esse projeto de lei está tramitando,
em caráter de urgência, promessa do deputado
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com
quem estivemos discutindo esse projeto que
visa à proteção dos animais e, dentre eles, o
pet. O Brasil hoje é o segundo, depois dos Es-
tados Unidos, na área pet, com 54 milhões de
cães e 24 milhões de gatos.

Defendemos as prerrogativas
profissionais, a aplicação de conceitos técnicos
científicos e o trabalho integrado com outras
profissões para a solução dos problemas
apresentados. Atualmente, contamos com dez
comissões técnicas, divididas nos mais
diversos assuntos que envolvem a Medicina
Veterinária e a Zootecnia, realizando um
importante e silencioso trabalho de
assessoramento da diretoria do conselho para
tomada de decisões mais assertivas do ponto
de vista técnico profissional.

Eu falo, sou gateiro, dono de sete
gatos, e aquilo é uma alegria em casa quando
nós chegamos, eles escutam o barulho do carro
e já ficam nos aguardando. O animal precisa de
carinho, de respeito e dignidade, porque ele sente
dor como nós. E nós, médicos veterinários, temos
essa missão de proteger o reino animal e, diante
disso, respeitar todos os meios de exploração,
pois existe a exploração econômica, a científica e a
exploração do bem estar, essa, sim, nós
respeitamos em todos os níveis.

Parece que o destino me trouxe hoje
a esta sessão, porque logo que me formei
conheci Lages, e vim estagiar no Rio do Sul.
Hoje eu poderia ser um veterinário transferido
do Rio Grande do Norte para Santa Catarina,
mas o destino depois me tirou deste estado. Fui
para São Paulo, e minha missão lá, a febre aftosa,
foi o meu destino. E muito me honra estar aqui,
porque foi o primeiro estado a ser livre de aftosa
sem vacinação, é um privilégio muito grande!

Estas comissões são formadas
voluntariamente por colegas que, em comum,
além do amor pela profissão, possuem vasto
conhecimento sobre a temática e a situação
atual das áreas de atuação. Atualmente, são
identificadas quase 100 áreas de atuação dos
médicos veterinários e zootecnistas, que vão da
nossa mais conhecida área de atuação, que é a
clínica de pequenos animais, até a produção e
inspeção de produtos de origem animal, o seu
diagnóstico e todas as outras áreas de atuação
destas duas profissões. [Degravação: Estephani]

Então, meus colegas, muito
obrigado! Estamos há um ano e poucos
meses à frente do Conselho Federal, numa
missão dura, muita cobrança, mas com
serenidade, firmeza, ética e com sabedoria
chegamos lá, devolvendo à sociedade o que
ela mais quer: respeito aos animais! Muito
obrigado a todos!

Preocupa-nos muito as palavras do
deputado que nos antecedeu, com relação ao
bem estar animal, e hoje uma das bandeiras
que nós estamos enfrentando é o comércio
ilícito de animais selvagens. Esta é a bandeira
para qual nós estamos iniciando um trabalho a
partir do ano que vem. Como também o
abandono de animais, muitas famílias que
adquirem o seu cão, o seu gato para conviver
harmonicamente, quando tiram suas férias,
jogam na rua, abandonando. Esta é outra
missão que nós vamos implantar no sistema
para que a sociedade respeite os animais.

A grande expansão do número de
cursos de Medicina Veterinária, já citada nesta
solenidade, trouxe junto a preocupação com a
qualidade técnica dos futuros profissionais
formados, bem como a observação dos
aspectos éticos envolvidos na prática da
Medicina Veterinária e da Zootecnia. Neste
sentido, aproximamos a autarquia dos cursos e
participamos, efetivamente, de atividades de
orientação aos alunos sobre o universo das
duas profissões, desde o ingresso na faculdade
até a sua formatura.

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

Milton Scheffer) - Muito obrigado doutor
Francisco por suas palavras, pelo prestígio,
também, com sua presença nesta noite.

Queremos, mais uma vez, em nome
da Assembleia, prestar o reconhecimento de
Santa Catarina a todos os presidentes e
diretores do Conselho Regional de Medicina
Veterinária ao longo da sua história. E com
eles, também prestar um reconhecimento pela
importância das profissões de médicos
veterinários e zootecnistas para a economia e
para a sociedade catarinense. Então, mais uma
vez, o nosso muito obrigado e o reconhecimento!

Hoje o avanço de criação
indiscriminada de cursos de veterinária é outra
preocupação. Sim, hoje com mais de 411
cursos, 396 atuantes, a tecnologia está
presente, mas 100% um curso EAD, não! Essa
tem sido a nossa batalha em que nós fomos
até ousados, este ano, em baixar uma
resolução proibindo o egresso e disciplinando o
colega que ministra esse tipo de curso. Fomos
acionados por quatro entidades de classe, com
quatro mandados de segurança contra nossa
resolução, mas até agora ninguém ganhou.
Estamos vencendo a batalha, não é fácil, mas
estamos nos agregando aos conselhos da área
de saúde, exatamente nessa tentativa.

Como toda grande história, é
importante ressaltar que foi construída por
muitas mãos. Devemos reconhecer o esforço
dos profissionais que participaram de todas as
gestões, fazendo parte das diretorias
executivas e como conselheiros, ou membro de
comissão técnica e de delegacias regionais. E
o comprometimento dos funcionários que, no
dia a dia, executam a importante missão de
atender os profissionais, empresas e todos
aqueles que demandam nossos serviços.

Senhoras e senhores,
agradecemos a presença das autoridades e
de todos que nos honraram com o seu
comparecimento nesta noite.

Neste momento, teremos a execução
do Hino de Santa Catarina.

(Procede-se à execução do hino.)
Oportunamente, aproveitamos a

oportunidade para dizer que hoje estamos
lançando a 5ª Cartilha Educativa do Conselho
Regional de Medicina Veterinária, com o tema

Neste mês de setembro, estivemos
numa audiência pública presidida pelo
deputado Santini, no Rio Grande do Sul, e eu
me coloquei muito taxativamente contrário ao

Esta Presidência encerra a presente
sessão, convocando outra, ordinária, para o dia
subsequente, à hora regimental. [Degravação:
Jéssica][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

AVISOS DE LICITAÇÃO
Licitações - Aviso de Licitação’ ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada na Av. Mauro Ramos nº 300 (Unidade Administrativa Deputado
Aldo Schneider), 8º Andar, Sala 804, Florianópolis/SC.
Florianópolis/SC, 01 de novembro de 2019.AVISO DE LICITAÇÃO

Lonarte Sperling VelosoA Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

Coordenador de Licitações e Contratos
–––– * * * ––––

AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PALÁCIO
BARRIGA VERDE, COM TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019.
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, LEITE, CAFÉ E

ÁGUA MINERAL), PARA 2020.
DATA: 18/11/2019 - HORA: 09h00min horas.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte documental
e as propostas comerciais deverão ser entregues na Coordenadoria de
Licitações até as 09h00min h do dia 18 de novembro de 2019. O Edital
poderá ser retirado por processo de descarregamento virtual (download) no
sítio eletrônico da ALESC www.alesc.sc.gov.br), no link ‘Consultas -
Licitações - Aviso de Licitação’ ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada na Av. Mauro Ramos nº 300 (Unidade Administrativa Deputado
Aldo Schneider), 8º Andar, Sala 804, Florianópolis/SC.

DATA: 20/11/2019 - HORA: 09h00min horas.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte documental
e as propostas comerciais deverão ser entregues na Coordenadoria de
Licitações até as 09h00min h do dia 20 de novembro de 2019. O Edital
poderá ser retirado por processo de descarregamento virtual (download) no
sítio eletrônico da ALESC www.alesc.sc.gov.br), no link ‘Consultas -
Licitações - Aviso de Licitação’ ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada na Av. Mauro Ramos nº 300 (Unidade Administrativa Deputado
Aldo Schneider), 8º Andar, Sala 804, Florianópolis/SC.

Florianópolis/SC, 01 de novembro de 2019.
Lonarte Sperling Veloso

Florianópolis/SC, 01 de novembro de 2019.Coordenador de Licitações e Contratos
Lonarte Sperling Veloso–––– * * * ––––

Coordenador de Licitações e ContratosAVISO DE LICITAÇÃO
–––– * * * ––––

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADOPREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019.
OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COMUNS (GASOLINA, ETANOL E

ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALESC.
OBJETO: Concurso para selecionar obras audiovisuais Catari-

nenses para exibição na TVAL em canal aberto, fechado e na internet.
DATA: 19/11/2019 - HORA: 09h00min horas. O Presidente da Comissão de Permanente de Licitações da

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, comunica que
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Concurso nº 001/2019, após análise da Comissão
Avaliadora da TVAL, obteve os seguintes resultados:

ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte documental
e as propostas comerciais deverão ser entregues na Coordenadoria de
Licitações até as 09h00min h do dia 19 de novembro de 2019. O Edital
poderá ser retirado por processo de descarregamento virtual (download) no
sítio eletrônico da ALESC www.alesc.sc.gov.br), no link ‘Consultas -
RESULTADO:

LOTE 01 - SERIES Desenvolvimento do
Argumento e Aspectos

Narrativos

Analise da
Técnica

Audiovisual

Pontuação
Extraordinária
por Prêmios

TOTAL

  

OBRA/TITULO NOTA 01 NOTA 02 NOTA 03  Observação Classificação
PALCO SC - - - - Eliminado por

não atender
ao item 2.2

do Edital

-

RETRATOS DE SANTA CATARINA

- - - - Eliminado por
não atender

ao item 9.1.3
do Edital

-

LOTE 02 - SERIES Desenvolvimento do
Argumento e

Aspectos Narrativos

Analise da
Técnica

Audiovisual

Pontuação
Extraordinária
por Prêmios

TOTAL

  

OBRA/TITULO NOTA 01 NOTA 02 NOTA 03  Observação Classificação
A LINHA DE MEMÓRIA 51 55 52 158 - 3º
FLORIANÓPOLIS 2.5 47 42 48 137 - 5º

ILHA EM METAMORFOSE

- - - - Eliminada por
não atender

aos itens 9.3
e 11.6.6 do

Edital

-

PEIXOMETRÔ

- - - - Eliminado por
não atender
ao item 2.2

do Edital

-

SEO CHICO 55 53 55 163 - 2º
URBAN SKETCHERS FLORIANÓPOLIS 55 55 55 165 - 1º
VOCÊ JÁ FOI A FLORIPA? 55 50 40 145 - 4º
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LOTE 01 - FILMES Desenvolvimento do
Argumento e

Aspectos Narrativos

Analise da
Técnica

Audiovisual

Pontuação
Extraordinária
por Prêmios

TOTAL

  

OBRA/TITULO NOTA 01 NOTA 02 NOTA 03  Observação Classificação
A PEDRA E O FAROL 42 38 41 121 - 1º
A TAINHA E A ONDA 40 36 32 108 - 12º
ANAUÊ 40 40 40 120 - 2º
AQUELE MISTURA 40 40 31 111 - 11º
ARTE, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 17 22 24 63 - 19º
BOLACHAS 38 38 38 114 - 9º

BRASIL ORGÂNICO

- - - - Eliminado por
não atender

ao item 9.1.4
do Edital

-

BRUSQUE 92 14 24 27 65 - 18º
CELIBATO DO CAMPO 40 40 39,5 119,5 - 3º
CÍRCULOS 40 40 38 118 - 6º
CORPO VODU 40 28 31 99 - 14º
DAS QUEDAS AO TOPO 17 20 25 62 - 20º
DESCAMINHOS DA COXILHA 40 40 40 120 - 2º
DOM QUIXOTE DAS ARTES 40 40 39 119 - 4º
É BUCHA 40 40 40 120 - 2º
ESPÍRITO DE PORCO 40,5 37 36 113,5 - 10º

FEITO TORTO PRO FICAR DIREITO

- - - - Eliminado por
não atender
ao item 2.3

do Edital

-

ILHA INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL 12,5 16 31 59,5 - 21º
JAMAIS ALGUM POETA TEVE TANTO
PRA CONTAR

29 26 36 91 - 15º

MACIÇO 40 40 36 116 - 8º
MEINBIPE: UMA HISTÓRIA
ESQUECIDA NO TEMPO

40 40 38,5 118,5 - 5º

MEMÓRIAS DE JORGE LACERDA

- - - - Eliminado por
não atender
aos itens

9.1.3 e 9.1.4
do Edital

-

MERCADO VELHO DE ITAJAÍ 22 32 30 84 - 17º
NADA PRECISOU SER REFEITO 25 32 28 85 - 16º
NOSSAS RAÍZES, NOSSAS LUTAS 40 40 36 116 - 8º
O GOIO EN TRANSBORDOU 40 40 37 117 - 7º
PEGADAS SALGADAS 40 40 40 120 - 2º
RETRATOS DE SANTA CATARINA
VALE DO ITAJAÍ

40 40 40 120 - 2º

SISTEMA DE AMINAÇÃO 29,5 39 32 100,5 - 13º
TERRA CABLOCA 40 40 39 119 - 4º
VALE TOMBADO 40 40 39 119 - 4º
ZARATRUSTRA AINDA FALA 31 24 29 84 - 17º

LOTE 02 - FILMES Desenvolvimento do
Argumento e

Aspectos Narrativos

Analise da
Técnica

Audiovisual

Pontuação
Extraordinária
por Prêmios

TOTAL

  

OBRA/TITULO NOTA 01 NOTA 02 NOTA 03  Observação Classificação
CABE ROCK NESSA ILHA? 51 48 53 152 - 2º

NOSSA HISTÓRIA, NOSSA GENTE

- - - - Eliminado por
não atender

aos itens 9.3,
11.6.6 e
11.6.3 do

Edital

-

VIDA DE ORQUESTRA 55 55 55 165 - 1º
Florianópolis, 01 de novembro de 2019.

Antônio Henrique C. Bulcão Vianna
PRESIDENTE

–––– * * * ––––

EXTRATOS VIGÊNCIA: O presente convênio vigorará com efeitos a partir de
16/09/2019 até 31/12/2019, podendo ser prorrogado.
SIGNATÁRIOS: Deputado Julio Garcia - Presidente da ALESC e Serginho
Rodrigues de Oliveira - Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
ESPÉCIE: Termo de Convênio 031/2019.

Florianópolis, 31 de outubro de 2019.PARTÍCIPES: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina -
ALESC e Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra. Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosOBJETO: Cooperação técnico-profissional entre os Poderes Legislativo e
a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra possibilitando a cedência
recíproca de seus servidores efetivos ou empregados públicos.

–––– * * * ––––
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EXTRATO Nº 194/2019 VIGÊNCIA: 14/07/2019 à 13/07/2020
FUNDAMENTO LEGAL: art. 62, § 3º, II, da Lei 8.666/93 e demais
alterações posteriores.

REFERENTE: 2º Termo Aditivo celebrado em 16/10/2019, referente ao
Contrato CL nº 027/2018-00, celebrado em 01/08/2018, cujo objeto é
a Locação de impressoras multifuncionais laser/LED Monocromáticas. Florianópolis/SC, 31 de Outubro de 2019

Neroci da Silva Raupp- Diretor- GeralCONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC). Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo

Lisiane Saugo Gastal- Chefe de SeçãoCONTRATADA: Comercial Porto Alegrense de Máquinas Calculadoras Ltda.
Moacir Aguiar- GerenteCNPJ: 87.138.145/0001-31

–––– * * * ––––OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da
vigência do contrato original para um prazo de mais 30 (trinta) dias, mais
precisamente para o período de 1º a 30 de novembro de 2019, prazo neces-
sário para concluir o processo licitatório que se encontra em andamento.

EXTRATO Nº 198/2019
REFERENTE: 6º Termo Aditivo celebrado em 16/10/2019, referente ao
Contrato CL nº 026/2014-00, celebrado em 03/11/2014, cujo objeto é
realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema
de ar condicionado central do Palácio Barriga-Verde

VIGÊNCIA: 01/11/2019 à 30/11/2019
VALOR MENSAL: R$ 4.800,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, IV, da Lei 8.666/93; Item 4.1 do
contrato original e item 14.7 do Edital de Pregão 024/2018; Atos da
Mesa nº 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização
Administrativa através da Declaração CEO-DF 071/2019

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: CONPEAR AR CONDICIONADOS LTDA ME
CNPJ: 85.136.091/0001-40

Florianópolis/SC, 24 de Outubro de 2019 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar a
vigência do contrato 026/2014 para um prazo de mais 30 (trinta dias)
dias, mais precisamente para o período de 1º/11/2019 a 30/11/2019.

Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Gilberto Oliveira Moreira- Sócio

–––– * * * –––– VALOR MENSAL: R$ 20.639,06
EXTRATO Nº 195/2019 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, I§ 4º, da Lei 8.666/93; Cláusula Quarta,

item 4.2 do contrato original e item 13.6 do Edital de Pregão
029/2014; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016, 101/2017 e;
Autorização Administrativa através da Declaração CEO-DF 073/2019.

REFERENTE: 3º Termo Aditivo celebrado em 14/10/2019, referente ao
Contrato CL nº 062/2016-00, celebrado em 31/10/2016, cujo objeto é
a implantação, sustentação e manutenção do sistema integrado de
gestão de recursos humanos e folha de pagamento-SIGRH. Florianópolis/SC, 31 de Outubro de 2019

Neroci da Silva Raupp- Diretor- GeralCONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC). Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo

Floriano Giacomelli- Sócio DiretorCONTRATADA: INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA
–––– * * * ––––CNPJ: 01.645.738/0001-79
EXTRATO Nº 199/2019OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação da

vigência do contrato 062/2016-00 para um prazo de mais 12 (doze)
meses, mais precisamente para o período compreendido entre 1º de
novembro de 2019 e 31 de outubro de 2020.

REFERENTE: Acordo de Cooperação CL nº 002/2019-00, celebrado em
22/10/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).VALOR MENSAL: R$ 206.665,00

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei 8.666/93; Item 4.1.1 do
contrato original e item 9.1.1 do Edital de Pregão 029/2016; Atos da
Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização administrativa
através da Declaração CEO-DF 068/2019.

CONTRATADA: CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ: 00.530.352/0001-59
OBJETO: O presente Acordo tem por objetivo adotar ações conjuntas
visando à transmissão da Rede legislativa de TV Digital dos partícipes
na cidade de Florianópolis/SC por meio do canal consignado â Câmara
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e comunicações.

Florianópolis/SC, 31 de Outubro de 2019
Neroci da Silva raupp- Diretor- Geral
Vitor Crivorncica Jr- Diretor VIGÊNCIA: 22/10/2019 à 22/10/2024
Fábio Dias Folchetti- Diretor

FUNDAMENTO LEGAL: Ato da Mesa n.80, de 7/6/01, publicado no
D.O.U de 5/7/01, doravante denominado simplesmente Regulamento,
e na lei n. 8.666, de 21/7/93.

–––– * * * ––––
EXTRATO Nº 196/2019

REFERENTE: 2º Termo Aditivo celebrado em 14/10/2019, referente ao
Contrato CL nº 115/2017-00, celebrado em 31/10/2017, cujo objeto é
a prestação de serviços de atualização tecnológica, garantia, treina-
mento e suporte técnico para a Plataforma de Segurança de
Documentos Eletrônicos.

Florianópolis/SC, 1 de Novembro de 2019
Julio Garcia- Presidente da Assembleia legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC)
Rodrigo Maia- Presidente da Câmara dos Deputados
Roberto Katumi Oda- Presidente da Câmara MunicipalCONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina (ALESC). –––– * * * ––––
EXTRATO Nº 200/2019CONTRATADA: BRY TECNOLOGIA S.A

REFERENTE: Inexigibilidade de Licitação CL nº 004/2019-00, celebrado
em 14/10/2019.

CNPJ: 04.441.528/0001-57
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogação da vigência
do contrato para um prazo de mais 12 (doze) meses, mais precisamente
para o período compreendido entre 1º/11/2019 e 31/10/2020.

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

VALOR MENSAL: R$ 20.991,66 CONTRATADA: MARIA CECILIA PILATI DE CARVALHO FRITSCHE -
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93; Art. 58, I, c/c o
art. 65, II, “b”; Itens 5.1 e 9.1 do contrato original; Atos da Mesa nº
128/2015, 131/2016 e 101/2017 e; Autorização Administrativa
através da Declaração CEO-DF-067/2019.

CPF: 03093423929
EDITORA DOIS POR QUATRO - CNPJ: 19.983.050/0001-64
OBJETO: Aquisição de 1.300 exemplares do livro intitulado de “Partici-
pação e Transparência: 30 anos da Constituição do Estado de Santa
Catarina (1989/2019)”, de autoria do advogado, ex-conselheiro do
Tribunal de Contas e ex- deputado e constituinte Dr. Salomão Ribas
Júnior.

Florianópolis/SC, 31 de Outubro de 2019
Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Alexandre de Carlos Back- Diretor Presidente
Helena Maria Chaves Boal- Diretora de Operações VIGÊNCIA: 14/10/2019 à 14/10/2019

–––– * * * –––– VALOR GLOBAL: R$ 58.500,00
EXTRATO Nº 197/2019 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I, da Lei nº 8.666/93; Autorização

Administrativa através do Processo Licitatório LIC nº 0064/2019; Atos
da Mesa nºs. 128/2015, 131/2016 e 101/2017.

REFERENTE: 6º Termo Aditivo celebrado em 23/10/2019, referente ao
Contrato CL nº 021/2015-00, celebrado em 13/07/2015, cujo objeto é
o serviços e venda de produtos que atendam às necessidades da ALESC.

ITEM ORÇAMENTÁRIO: Ação: 1144 (Manutenção de Serviços
Administrativos), Elemento: 0100 - 3.3.90.32.00 (Material, Bem ou
Serviço para Distribuição Gratuita), Subelemento: 3.3.90.32.01
(Material Educacional e Cultural).

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (ALESC).
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
CNPJ: 34.028.316/0028-23

Florianópolis/SC, 1 de Novembro de 2019OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Contrato
Múltiplo nº 9912259023 (CL nº 021/2015-00), que consiste na
alteração do item 6.2 do contrato original de sorte que doravante o
valor mínimo de faturamento corresponda aquele de maior valor dentre
os serviços de mesma periodicidade definido no sistema SFE.

Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e Contratos

–––– * * * ––––
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EXTRATO Nº 201/2019 PORTARIA Nº 2208, de 1º de novembro 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

REFERENTE: Contrato CL nº 045/2019-00, celebrado em 21/10/2019.
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).
CONTRATADA: MARIA CECILIA PILATI DE CARVALHO FRITSCHE -
03093423929
DOIS POR QUATRO EDITAORA - CNPJ: 19.983.050/0001-64

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,

OBJETO: O presente contrato tem como objeto à aquisição de 1.300
exemplares do livro intitulado de “Participação e Transparência: 30
anos da Constituição do Estado de Santa Catarina (1989/2019)”, de
autoria do advogado, ex-Conselheiro do Tribunal de Contas e ex-
Deputado e Constituinte Dr. Salomão Ribas Júnior.
VIGÊNCIA: 21/10/2019 à 21/10/2019 ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
FERNANDO VITOR, matrícula nº 7325, de PL/GAB-03 para o
PL/GAB-22 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep VoInei Weber).

VALOR GLOBAL: R$ 58.500,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput da Lei nº 8.666/93; Autorização
Administrativa através do Processo Licitatório LIC 0064/2019; Termo
de Inexigibilidade nº 004/2019 e; Atos da Mesa 128/2015, 131/2016
e 101/2017. Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos HumanosFlorianópolis/SC, 1 de Novembro de 2019
–––– * * * ––––Neroci da silva Raupp- Diretor- Geral

PORTARIA Nº 2209, de 1º de novembro de 2019Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
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

Maria Cecília Pilati Fritsche- Diretora
–––– * * * ––––

OFÍCIO

OFÍCIO Nº 0697.7/2019 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,

Ofício ADM.194.2019 Mafra, 25 de outubro de 2019
Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Terapêutica Novo
Amanhecer (ATENA), de Mafra, referente ao exercício de 2018.

Carlos Alberto Menze ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
POLLIANA DE SOUSA MARTINS, matrícula nº 8904, de PL/GAB-01
para o PL/GAB-22 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep VoInei Weber).

Presidente
Lido no Expediente
Sessão de 30/10/19

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

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

PORTARIA Nº 2210, de 1º de novembro de 2019
PORTARIA Nº 2206, de 1º de novembro de 2019 O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

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 a servidora RAFAELA APARECIDA
NAZARIO DE SOUZA, matrícula nº 9650, do cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-55, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep Felipe
Estevao).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
ANTONIO CARLOS CARGNIN SOBRINHO, matrícula nº 6613, de
PL/GAB-91 para o PL/GAB-89 do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep VoInei
Weber).

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– Carlos Antonio Blosfeld
PORTARIA Nº 2207, de 1º de novembro de 2019 Diretor 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 2211, de 1º de novembro 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 2016RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,

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

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
AMILTON GONCALVES FERNANDES, matrícula nº 8893, de PL/GAB-01
para o PL/GAB-22 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep VoInei Weber).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora
RENATA PRATIS, matrícula nº 10012, de PL/GAB-49 para o PL/GAB-54
do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 01 de
novembro de 2019 (Gab Dep Nazareno Martins).

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

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 2212, de 1º de novembro de 2019 PORTARIA Nº 2216, de 1º de novembro de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

O DIRETOR-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 art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

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

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 023/2019.

Matr Nome do Servidor Função
NOMEAR REBECA RABEL, para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-34,
Atividade Administrativa Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Nazareno Martins).

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro

1015 SERGIO MACHADO FAUST Pregoeiro substituto

1039 VICTOR INÁCIO KISTCarlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos 2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT Equipe de apoio–––– * * * ––––

2096 JOHNI LUCAS DA SILVAPORTARIA Nº 2213, de 1º de novembro 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

1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO
VIANNA

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2217, de 1º de novembro de 2019RESOLVE: 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-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 art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,NOMEAR ALVARO SALGADO BERNARDINI BASTO DA

SILVA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário
Parlamentar, código PL/GAB-52, Atividade Parlamentar Externa, do
Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua
posse (Gab Dep Dr. Vicente - Itajai).

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde do
servidor abaixo relacionado:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos 1879 EVANDRO GONCALVES

PEREIRA
120 02/08/2019 3535/2019

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2214, de 1º de novembro de 219 Neroci da Silva Raupp
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,

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 2218, de 1º de novembro 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:
ART. 1º DESIGNAR o servidor MAURICIO

NASCIMENTO, matrícula nº 2039, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de
Coordenador de Contabilidade, código PL/DAS-6, enquanto durar o
impedimento da respectiva titular, THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN
DOS SANTOS, matrícula nº 7229, que se encontra em gozo de férias
por 20 (vinte) dias, a contar de 4 de novembro de 2019 (DF -
Coordenadoria de Contabilidade).

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63,
caput, da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro
de 1985,

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados: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.

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

Neroci da Silva Raupp 4968 ALMERINDA LEMOS THOME 10 30/09/2019 3534/2019
Diretor-Geral 9752 JULIANA MULLER 14 23/09/2019 3536/2019

–––– * * * –––– 1413 LUIZ LEONIDAS LOPES 30 30/09/2019 3537/2019
PORTARIA Nº 2215, de 1º de novembro de 2019

3614 LUIS MIGUEL VAZ VIEGAS 08 18/09/2019 3538/2019O 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,

2191 MARIA APARECIDA ROSA
ECKERT

01 24/10/2019 3539/2019

Neroci da Silva Raupp
Diretor-GeralRESOLVE: com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº

10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade com a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2219, de 1º de novembro 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

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para
realizar os procedimentos previstos no Edital de Pregão nº 022/2019.

Matr Nome do Servidor Função

1039 VICTOR INÁCIO KIST Pregoeiro

0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO Pregoeiro substituto RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO

VIANNA EXONERAR o servidor ROBERTO CARLOS DE SOUZA,
matrícula nº 10380, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-70, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep Milton Hobus).

2096 JOHNI LUCAS DA SILVA Equipe de apoio

2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT

Neroci da Silva Raupp Carlos Antonio Blosfeld
Diretor-Geral Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 2220, de 1º de novembro de 2019
PROJETO DE LEIO 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

PROJETO DE LEI Nº 0395.0/2019
Dispõe sobre o prazo para reembolso ao
consumidor usuário de planos e seguros
privados de assistência à saúde, no Estado
de Santa Catarina.

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

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas
jurídicas de direito privado que operem planos ou seguros privados de
assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
específica que rege a atividade.

EXONERAR o servidor JOSE RICARDO MEDEIROS,
matrícula nº 9534, do cargo de Secretário Parlamentar, código
PL/GAB-78, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep Julio Garcia).

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos I - operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde: toda

pessoa jurídica, independente da forma jurídica de sua constituição,
que ofereça tais planos mediante contraprestação pecuniária, com
atendimento em serviços próprios ou de terceiros; e

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2221, de 1º de novembro 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

II - operadora de Seguros Privados de Assistência à Saúde:
as pessoas jurídicas constituídas e reguladas em conformidade com a
legislação específica para a atividade de comercialização de seguros, e
que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde, mediante
livre escolha, pelo segurado, do prestador do respectivo serviço e o
reembolso de despesas, exclusivamente.

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,

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou
empresas que mantenham sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão.

§ 3º A assistência à saúde a que alude o “caput”
compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à
recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os
termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
CHARLIS ZANDONAI, matrícula nº 3828, de PL/GAB-85 para o
PL/GAB-89 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep Milton Hobus).

Art. 2º As operadoras de que trata esta Lei deverão
reembolsar o usuário sempre que este arcar pessoalmente com
despesas médicas fora da rede conveniada.Carlos Antonio Blosfeld

Diretor de Recursos Humanos Art. 3º O beneficiário do plano de saúde deverá solicitar
eventual reembolso no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir
da efetiva realização da despesa.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 2222, de 1º de novembro 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

Parágrafo único. O reembolso ao beneficiário deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega da documentação
comprobatória da realização da despesa.

Art. 4º A operadora que descumprir o prazo de 30 (trinta) dias
para efetuar o reembolso de que trata esta Lei, sujeitar-se-á ao
pagamente de acréscimo, na proporção de 25% (vinte e cinco por
cento), sobre o valor do reembolso devido ao usuário.

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,

Parágrafo único. Na reincidência, o valor será acrescido de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor devido ao usuário.

Art. 5º Ficam as operadoras abrangidas pela presente Lei,
obrigadas a divulgar ao consumidor usuário de seus serviços, toda a
documentação necessária para solicitação do reembolso, bem como a
tabela de preços efetivamente utilizada e praticada.

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, matrícula nº 3252, de
PL/GAB-97 para o PL/GAB-100 do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar de 01 de novembro de 2019 (Gab Dep Milton
Hobus).

Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, nos
termos do inciso III do art. 71 da Constituição do Estado de Santa
Catarina.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Carlos Antonio Blosfeld
Sala das Sessões,Diretor de Recursos Humanos

Deputado VoInei Weber–––– * * * ––––
Lido no ExpedientePORTARIA Nº 2223, de 1º de novembro de 2019
Sessão de 30/10/19O 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

JUSTIFICAÇÃO
A matéria ora apresentada pretende garantir ao consumidor

um prazo maior, dentro do limite razoável, para a solicitação de
reembolso de despesas médicas fora da rede conveniada. Nada mais
justo que proporcionar aos consumidores um prazo maior para
preocupar-se com o que foi gasto com o seu tratamento, vez que no
momento em que a sua saúde se encontra mais fragilizada, todos os
seus esforços devem se dirigidos, quase que exclusivamente, para o
seu pronto reestabelecimento, sem se preocupar em litigar por uma
despesa a qual deve ter pleno direito a reembolso. Importante frisar
que, recentemente, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o
prazo de 3 (três) anos para que o consumidor ingresse em juízo para
solicitar, judicialmente, o citado reembolso.

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 VICTOR GUILHERME CAMPOY AMATO,
matrícula nº 9591, para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-65, Atividade Administrativa
Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de
1º de novembro de 2019 (Gab Dep Ana Caroline Campagnolo).

Ante o exposto, haja vista a relevância da proposta espera
este Parlamentar contar com o apoio dos meus Pares para a sua
aprovação.Carlos Antonio Blosfeld

Deputado VoInei WeberDiretor de Recursos Humanos
–––– * * * –––––––– * * * ––––
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REDAÇÕES FINAIS
Art. 2º A instituição do Dia de Conscientização Sobre a

Síndrome de Tourette tem como objetivos:
I - esclarecer à comunidade as causas da Síndrome de

Tourette;REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 025/2019
Altera dispositivo da Lei Complementar nº
367, de 2006, que dispõe sobre o Estatuto
da Magistratura do Estado de Santa Catarina.

II - informar os tratamentos adequados;
III - esclarecer sobre a necessidade de apoio familiar e da

comunidade aos pacientes; e
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, IV - promover campanhas educativas.
DECRETA: Art. 3º O Anexo II da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017,

passa a viger com a alteração constante do Anexo Único desta Lei.Art. 1º O art. 45 da Lei Complementar nº 367, de 7 de
dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 4º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação.”

“Art. 45. Preenchida a vaga pelo critério de remoção, a
remanescente ocupará o seu lugar de modo a não alterar o critério da
alternância estabelecido no art. 93, inciso II, da Constituição Federal.

Sala das Comissões,
Deputado Ismael dos Santos

Lido no Expediente
Parágrafo único. A vaga decorrente de remoção será uma vez

mais preenchida pelo mesmo critério fixado neste artigo e a seguinte
destina-se, obrigatoriamente, ao provimento por promoção.” (NR)

Sessão de 29/10/19
ANEXO ÚNICO

(Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017)
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação.
“ANEXO I

DIAS ALUSIVOS
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, de outubro de

2019.
....... ........................................................ ...............................
DIA JUNHO LEI ORIGINAL Nº

....... ......................................................... ..................................Deputado ROMILDO TITON
Dia Estadual de Conscientização Sobre
a Síndrome de Tourette no Estado de

Santa Catarina.

..................................Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 165/2018 ....... ........................................................ ..................................
Dispõe sobre o dever do fornecimento de
Manual Básico de Segurança no Trânsito
referente ao uso de bicicletas, no âmbito do
Estado de Santa Catarina.

(NR)”
Sala das Sessões
Deputado Ismael dos Santos

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 294/2019
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

Altera a Lei nº 17.335, de 2017, para incluir
o dia 7 de junho como o Dia de
Conscientização Sobre a Síndrome de
Tourette, e adota outras providências.

DECRETA:
Art. 1º Os fabricantes e os importadores de bicicletas devem

fornecer Manual Básico de Segurança no Trânsito referente a seu uso,
contendo as seguintes informações constantes do Código de Trânsito
Brasileiro: A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA:I - normas gerais de circulação;
Art. 1º Fica instituído o Dia de Conscientização Sobre a

Síndrome de Tourette, a ser comemorado, anualmente, no dia 7 de
junho, e incluído na agenda de datas e festividades alusivas do Estado
de Santa Catarina.

II - infrações e penalidades;
III - direção defensiva; e
IV - primeiros socorros.
Parágrafo único. O Manual deve conter, também, informações

sobre a importância do uso dos seguintes equipamentos de segurança
não obrigatórios:

Art. 2º A instituição do Dia de Conscientização Sobre a
Síndrome de Tourette tem como objetivos:

I - esclarecer à comunidade as causas da Síndrome de
Tourette;

I - luzes adicionais e refletivos;
II - capacete;
III - colete refletivo; II - informar os tratamentos adequados;
IV - luvas; e III - esclarecer sobre a necessidade de apoio familiar e da

comunidade aos pacientes; eV - óculos.
Art. 2º O Manual deverá ser fornecido em versão impressa ou

eletrônica, disponibilizada no sítio dos fabricantes ou dos importadores
na internet.

IV - promover campanhas educativas.
Art. 3º O Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de

2017, passa a viger com a alteração constante no Anexo Único desta
Lei.

Parágrafo único. As informações e atualizações do Manual
são de responsabilidade dos fabricantes e dos importadores.

Art. 4º Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 29 de outubro de
2019.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de outubro de
2019.

Deputado ROMILDO TITONDeputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e JustiçaPresidente da Comissão de Constituição e Justiça

ANEXO ÚNICO–––– * * * ––––
(Altera o Anexo I da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017)EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL DO PROJETO DE LEI Nº

0294.7/2019 “ANEXO I
Dias alusivosO Projeto de Lei nº PL/0294.7/2019 passa a ter a seguinte redação:

“Altera a Lei nº 17.335, de 2017, para incluir
o dia 7 de junho como o Dia de
Conscientização Sobre a Síndrome de
Tourette, e dá outras providências.

....... ........................................................ ...............................
DIA JUNHO LEI ORIGINAL Nº

....... ......................................................... ..................................
7 Dia Estadual de Conscientização Sobre

a Síndrome de Tourette no Estado de
Santa Catarina

..................................

Art. 1º Fica instituído o Dia de Conscientização sobre a
Síndrome de Tourette, a ser comemorado, anualmente, no dia 7 de
junho, e incluído na agenda de datas e festividades alusivas do Estado
de Santa Catarina.

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

–––– * * * ––––
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