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P L E N Á R I O

ATA DA 009ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DE DELIBERAÇÃO DIGITAL

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2020

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 16h32, achavam-se presentes os
seguintes srs. deputados: Ada Faraco De
Luca - Altair Silva - Ana Campagnolo - Anna
Carolina Martins - Bruno Souza - Carlito
Merss - Coronel Mocellin - Delegado Ulissses
Gabriel - Fabiano da Luz - Felipe Estevão -
Fernando Krelling - Ismael dos Santos - Ivan
Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé
Lopes - João Amin - José Milton Scheffer -
Julio Garcia - Kennedy Nunes - Laércio
Schuster - Luciane Carminatti - Luiz Fernando
Vampiro - Marcius Machado - Marcos Vieira -
Marlene Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro
de Nadal - Moacir Sopelsa - Nazareno
Martins - Neodi Saretta - Nilso Berlanda -
Paulinha - Ricardo Alba - Rodrigo Minotto -
Romildo Titon - Sargento Lima - Sergio Motta
- Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

Votação da redação final do Projeto
de Resolução n. 0003/2020, que institui o
Sistema de Deliberação Digital - SDD.

no sentido de facilitar o entendimento das
matérias e o acompanhamento pelos
gabinetes. A sugestão foi acolhida e a
assessoria vai proceder desta forma.Não há emendas à redação final.

Em votação. Continua livre a palavra.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
DEPUTADO JESSÉ LOPES -

Considera importante a medida tomada pela
liderança, pois todo projeto precisa ser
avaliado com bastante critério para depois
ser colocado em votação. Fala do seu
projeto sobre a revogação do decreto do
governador, pelo clamor popular, que
deixava menos rígido, pelo menos com
alguma flexibilização, e lamenta que não
tenha sido aprovado. Acredita que a buro-
cracia da Casa atrapalhou algo que
precisava ser votado com muita urgência,
pois na próxima semana o prazo de sete
dias do decreto já estaria terminando.
Lamenta o acontecido, que no seu ponto de
vista foi um descaso, entendendo que no
mínimo deveria ter sido debatido, discutido.
Demonstra certeza que se lamentará por
muitos meses o que deveria ter sido feito
antes, pois o governo não tem dinheiro, e
afirma que o melhor a fazer pela economia
seria voltar a trabalhar. Fala que devido a

Aprovada a redação final por
unanimidade.

Está livre a palavra a todos os srs.
deputados.

DEPUTADO KENNEDY NUNES - Fala
sobre o incidente, já registrado por outros
Parlamentares, que vitimou um policial militar
na região sul, tecendo considerações a
respeito do mesmo.

DEPUTADO ROMILDO TITON - Diante
da decisão da Presidência, amparada pela
reunião dos Líderes, com a volta do trabalho
nas comissões, convoca os membros da
comissão de Constituição e Justiça para
reunião na terça-feira, às 10h.

PRESIDÊNCIA - Deputado Julio Garcia
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Havendo quorum regimental para deliberação,
declara abertos os trabalhos da presente
sessão extraordinária virtual. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) - Informa que houve uma sugestão no
colégio de Líderes para que participassem,
do grupo que organiza a sala das reuniões
virtual, dois assessores de cada gabinete,

**********
Ordem do Dia

A Presidência dá continuidade à
pauta da Ordem do Dia.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração
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uma semana a mais, de um decreto
descabido e inconstitucional, haverá um
impacto econômico por meses, e será
cobrado do governo pela sua responsabi-
lidade na situação de muitos trabalhadores
que não vão conseguir honrar seus
compromissos, outros até passando neces-
sidade pelo desemprego.

mulheres no Parlamento. Relata que foi um
prazer muito grande conviver com a mesma
nestes dias. Cita um ditado antigo: uma vez
Deputado, Deputado sempre, e assim sempre
será considerada.

Traz uma boa notícia aos colegas,
que Florianópolis começa a avisar por SMS
quem mora perto de pessoas infectadas, é
um aplicativo que avisa os moradores num
raio de 200 metros. Diz que essas
iniciativas precisam ser estimuladas, com a
finalidade de encontrar saídas, porque
entende que a tecnologia pode ajudar no
combate ao coronavírus, substituindo
algumas tarefas presenciais, e também
melhorando a prevenção e garantindo mais
qualidade de vida. Diz que nesse momento
não está preocupada com partido político,
mas em evidenciar as boas práticas que
estão dando certo, fazendo com que o Parla-
mento também seja protagonista, pois
quando o Executivo não age, o Parlamento
age, e acredita que a Assembleia Legislativa
está de parabéns pelas matérias votadas.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Em
primeiro lugar diz que se colocou à
disposição da Deputada Anna Carolina, para
que, em licença sem remuneração, ela
pudesse continuar no Parlamento, mas
infelizmente a Deputada Dirce Heiderscheidt
não abriria mão. Afirma que gostaria que a
Deputada Anna continuasse no Parlamento,
trabalhando da forma como vinha fazendo, e
Itajaí tendo mais um representante na
Assembleia, mas infelizmente não foi
possível. Entretanto, deixa consignado o seu
apreço à Deputada Anna Carolina, não tendo
dúvida de que a sua passagem por esta
Casa, mesmo que pequena, foi muito
proveitosa, pois apresentou projetos
importantes em benefício da sociedade
catarinense.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Informa que a deliberação e o tratamento foi
igual aos demais projetos, ou seja, a pauta foi
sempre decidida pelo colégio de Líderes.

DEPUTADA ANNA CAROLINA MARTINS
- Aproveita a oportunidade, porque não sabe se
voltará a encontrar todos os srs. deputados,
pois o seu espaço bastante meteórico, dado
muito carinhosamente pelo Deputado Doutor
Vicente Caropreso, termina na presente
semana. Agradece ao Presidente Julio Garcia e
Deputado Marcos Vieira, especialmente,
dizendo a todos que é um momento único, hoje
é necessário fiscalizar ao máximo o trabalho do
Governo do Estado, mas é preciso união,
porque o problema é atípico e não se sabe o
resultado, tanto na política quanto na
economia. Acredita que todos os
Parlamentares estão trabalhando em dobro,
fala por si, que nestes 60 dias fez muitos
atendimentos. Afirma que foi um grande
prazer, e até sexta-feira estará nos grupos
de WhatsApp, ressaltando ainda o seu
aprendizado. Diz à Presidência que se
desculpa quanto a sua impulsividade, além
disso, relata que em suas redes sociais
defende o projeto de muitos senhores depu-
tados, porque sabe o esforço que fazem
para manter a Democracia firme e ajudar o
Estado. Deixa um abraço virtual a todos,
colocando-se à disposição.

DEPUTADO SARGENTO LIMA - Fala
também sobre o falecimento do policial
militar em Criciúma, ressaltando que é um
momento triste para os companheiros e
familiares do mesmo.DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK -

Parabeniza a Deputada Anna Carolina, dizendo
que já trilhou esse mesmo caminho, em 2006
assumiu como Deputado por pouco mais de 60
dias, depois acabou concorrendo novamente, e
desde 2010 está no Parlamento. Espera que
esses 60 dias mudem também a história da
deputada, pois é uma pessoa dedicada, uma
lutadora, um símbolo da mulher de Itajaí, o que
traz muito orgulho.

Dirige-se à Deputada Anna Carolina,
desejando que Deus conceda os desejos do
seu coração, e afirma que foi um prazer
conhecê-la e também a sua certeza de um
breve reencontro, pois a deputada marcou sua
passagem no Parlamento, e como disse o
Presidente Julio Garcia, uma vez Deputado,
sempre Deputado. Manifesta seu apoio à
Deputada e à região de Itajaí.

DEPUTADO KENNEDY NUNES - Diz
que não é policial, é um cidadão, mas quando
atacam a Segurança do Estado, atacam a
sociedade. Por isso, registra que a sociedade
se vê atacada quando atacam qualquer
instituição da Segurança Pública.

Em segundo lugar, lamenta a morte
do policial militar ocorrida em Criciúma, e
afirma que a Polícia está aí para proteger a
todos, mas nem sempre isso é possível,
infelizmente. Parabeniza a Polícia que não
mediu esforços também neste caso.
Lamenta perda de vidas humanas, deixando
a toda Corporação os seus sentimentos e
manifestando solidariedade.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Agradece a todos os senhores Depu-
tados, as senhoras Deputadas, desejando
que a Deputada Anna Carolina Martins seja
muito feliz na sua querida Itajaí, e deixa um
abraço a todos.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Afirma que já conhecia a deputada,
bem como a sua impulsividade, portanto, da
sua parte não houve dificuldade de
compreensão, e acima de tudo uma palavra
que muito presa, respeito. Destaca que a
Parlamentar fez um grande trabalho, nesse
pouco tempo, com a sua forma aguerrida de
defender aquilo que acredita, marcando a sua
passagem pela Assembleia Legislativa, e foi o
período em que houve o maior número de

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - Fala
que a Deputada Anna Carolina teve uma partici-
pação extraordinária, demonstrando ser uma
mulher firme, corajosa, o que admira. Saber se
colocar é importante para a Democracia, então
é muito bem-vinda, pois deseja que o Parla-
mento tenha mais mulheres, mas essa luta
vai demorar décadas.

Não havendo mais oradores inscritos,
encerra a presente sessão, convocando outra,
ordinária, para terça-feira, às 16h.

Está encerrada a sessão.
[Transcrição e revisão: Taquígrafa Sara].

ATA DA 015ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 16h, achavam-se presentes os seguintes
srs. Deputados: Ada Faraco De Luca - Altair
Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza - Coronel
Mocellin - Doutor Vicente Caropreso - Fabiano
da Luz - Felipe Estevão - Fernando Krelling -
Ismael dos Santos - Ivan Naatz - Jair Miotto -
Jerry Comper - Jessé Lopes - João Amin - José
Milton Scheffer - Julio Garcia - Kennedy Nunes -
Laércio Schuster - Luciane Carminatti - Luiz
Fernando Vampiro - Marcius Machado - Marcos
Vieira - Marlene Fengler - Maurício Eskudlark -
Mauro de Nadal - Milton Hobus - Moacir
Sopelsa - Nazareno Martins - Neodi Saretta -

Nilso Berlanda - Paulinha - Paulo Eccel - Ricardo
Alba - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Sargento Lima - Sergio Motta - Valdir Cobalchini
- VoInei Weber.

20/03/2020, que declarou estado de
calamidade, foi determinada a criação de uma
comissão para acompanhamento da situação
fiscal e execução orçamentária e financeira das
medidas relacionadas à Covid-19.PRESIDÊNCIA - Deputados:

Julio Garcia Em função disso, na presente sessão
extraordinária virtual, deve-se estruturar, montar
a comissão, sendo que existem duas hipóteses
para análise de todos os srs. Deputados, e
acataremos aquilo que for a decisão da
maioria. Uma hipótese, a que se refere a
acompanhar e fiscalizar a situação fiscal e
execução orçamentária e financeira, seria

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Abre os
trabalhos da sessão ordinária virtual. Solicita a
leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição eletrônica do
expediente aos senhores deputados.

A Presidência comunica que em
função do Decreto Legislativo n. 18.332, de

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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repetir a formação da comissão de Finanças e
Tributação; e a outra hipótese, é uma nova
comissão por indicação dos srs. Líderes com a
proporcionalidade das bancadas e/ou blocos, a
mesma situação de 1º de fevereiro.

nessa pandemia. Lamenta, pois não se sabe
de nada, infelizmente, e inclusive foi
colocado como o Estado com menos
transparência dentre todos os Estados
brasileiros sobre essa pandemia.

Não há manifestações em contrário.
Então foi aprovado, por unanimidade,

que a comissão de Finanças e Tributação
exerça esse papel da comissão que tem a
responsabilidade de fiscalizar a situação fiscal
e a execução orçamentária e financeira das
medidas relacionadas à Covid-19.

Então, está em discussão: repetir a
formação da comissão de Finanças e
Tributação, ou formar uma nova comissão.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Continua em discussão.

Deputada Marlene Fengler - Pede a
palavra, pela ordem.

Deputado Sargento Lima - Pede a
palavra, pela ordem.Em discussão.

Deputado Maurício Eskudlark - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Concede a palavra à sra. Deputada
Marlene Fengler.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Sargento Lima.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Maurício
Eskudlark.

DEPUTADO SARGENTO LIMA - Indaga
sobre a nova composição que foi votada, de
onde partiu a nova composição e se foi
sugestão da comissão de Finanças.

DEPUTADA MARLENE FENGLER -
Concorda que seja mantida a mesma
composição da comissão de Finanças, até
porque já tem um conhecimento prévio de
fazer o levantamento da situação, principal-
mente pelo que já foi repassado pelo
Governo do Estado, e de fazer um
acompanhamento mais efetivo das ações
que deveriam ser tomadas pelo Governo do
Estado com relação à Covid-19. Então,
concorda com a mesma composição.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK -
Afirma que, pela importância desta comissão e
por haver a comissão de Finanças já
constituída, particularmente entende que
deveríamos homologar, sim, a de Finanças. E
se alguém, de alguma bancada, quiser fazer
parte, poderia, nessa comissão, pedir a seu
Líder a sua inclusão no lugar do representante
da bancada, e não criaria grandes transtornos.
E, assim, fica a própria comissão com alguma
alteração que possa ocorrer de substituição em
caso de solicitação de algum membro. Diz que,
particularmente, essa é a sua proposta.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Informa que o Decreto Legislativo prevê
que se crie uma comissão para acompanha-
mento da situação fiscal e execução
orçamentária e financeira. Esclarece que a ideia
de que tivéssemos duas opções para deliberar
em Plenário é do Presidente, poderia ser a
comissão de Finanças, ou uma nova comissão.
Mas, como foi aprovado por unanimidade que
fosse a comissão de Finanças, ficou assim
estabelecida.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Continua em discussão.

Deputado Mauro de Nadal - Pede a
palavra, pela ordem. Deputado Kennedy Nunes - Pede a

palavra, pela ordem.DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Continua em discussão.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Concede a palavra ao sr. Deputado
Mauro de Nadal.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Concede a palavra ao sr. Deputado
Kennedy Nunes.

Deputada Ada De Luca - Pede a
palavra, pela ordem. DEPUTADO MAURO DE NADAL -

Concorda também, que sejam dados esses
poderes à comissão de Finanças e Tributação,
até porque eles estão por dentro dos detalhes
orçamentários. Diz ter certeza, quase que
absoluta, que o presidente da comissão,
Deputado Marcos Vieira, já deve ter um
organograma prontinho para trabalhar nessa
subcomissão também.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra à sra. Deputada Ada De Luca.

DEPUTADO KENNEDY NUNES - Diz
que gostaria de saber sobre alguns projetos
que foram aprovados na presente data, na CCJ,
quando virão para Plenário e qual é o rito.

DEPUTADA ADA DE LUCA - Concorda
plenamente com o Deputado Maurício
Eskudlark. Complementa: acrescenta um ou
dois, ou mantém o que já tem, pois precisamos
é de resultado, não de tantas comissões.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Explica que o rito é tramitar na comissão de
Constituição e Justiça, na comissão de
Finanças e Tributação, durante esse período
excepcional, à exceção daqueles que o Regi-
mento previamente determina que tramite
apenas na CCJ, e não é o caso daqueles que
passaram na comissão na manhã de hoje.
Portanto, aguarda-se a tramitação na comissão
de Finanças, desses projetos, para
posteriormente virem a Plenário.

Deputado Kennedy Nunes - Pede a
palavra, pela ordem. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Afirma que o deputado Marcos foi pego de
surpresa, ele não sabia que seriam apresen-
tadas duas propostas, mas já deve estar
pronto, sim, Deputado Mauro.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Concede a palavra ao sr. Deputado
Kennedy Nunes.

DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Afirma que seria importante, porque, como
alguns Colegas estão no Oeste, no Sul, nem
todos estão em Florianópolis para averiguar
se todos da comissão de Finanças têm
disponibilidade de participar e como seria o
trabalho da referida comissão, até para ver a
questão de logística.

Deputado Sargento Lima - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Concede a palavra ao sr. Deputado
Sargento Lima.

Deputado José Milton Scheffer - Pede a
palavra, pela ordem, para uma questão de ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado José Milton
Scheffer.

DEPUTADO SARGENTO LIMA - Acredita
que o presidente já está em condições e com tudo
pronto. Acrescenta mais, em time que está
ganhando não se mexe, permanece a mesma.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Lembra que as reuniões serão virtuais, tanto
das comissões quanto as de Plenário, e dessa
comissão especial também, até voltar à
normalidade.

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER -
Refere-se ao PL n. 0102, de autoria do
Governo, que abre algumas condições para que
o Badesc possa operar planos de financia-
mentos. Pergunta se esse projeto está
tramitando, se iniciou e qual a situação dele.
Diz que há empresários aguardando a
aprovação pela Assembleia para que o Badesc
autorize recursos nesse plano emergencial.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Continua em discussão.

Deputado Marcos Vieira - Pede a
palavra, pela ordem.Deputado Milton Hobus - Pede a

palavra, pela ordem. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Marcos
Vieira, para apresentar o cronograma de ações.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Milton Hobus.

Seja bem-vindo e bom retorno
Deputado.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Diz
que ainda não está pronto, pois realmente
está surpreso, não sabia. Entretanto, se
essa é a tendência, não vê motivo para a
comissão de Finanças não trabalhar e dar o
resultado que a Assembleia Legislativa e o
povo catarinense esperam.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Informa que já está tramitando na CCJ e,
posteriormente, na comissão de Finanças.DEPUTADO MILTON HOBUS -

Agradece ao sr. Presidente e demonstra
felicidade em estar com todos novamente.

Solicita atenção dos srs. Deputados das
comissões, porque foi aprovado um projeto na
mesma direção, com algumas diferenças, e
talvez tenha que se fazer uma adaptação. Mas
a informação é que está na CCJ, e o relator é o
Deputado Luiz Fernando Vampiro.

Concorda com o Deputado Maurício
Eskudlark, pois a comissão de Finanças foi
decidida pelos blocos que elegeram os seus
Pares. E se algum bloco quiser fazer alguma
alteração, talvez possa ficar livre para fazer em
função do tema. Mas, acredita que a comissão
de Finanças tem toda legitimidade e condições
de fazer esse acompanhamento, que é tão
importante nesse momento, mesmo porque,
em transparência, o Governo do Estado zera

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Encerra a discussão.

Em votação. DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER -
Agradece ao Presidente, solicitando que tramite
com urgência, porque é de interesse também.

Os srs. Deputados que concordam
com a proposta de que essa comissão seja
constituída da mesma forma, com a mesma
composição da comissão de Finanças e
Tributação, deixem de se manifestar.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - O pedido foi dirigido ao Deputado
Romildo Titon.
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********** Em discussão. Educação, informações acerca da criação da
página de “Recursos Digitais de Aprendizagem”
lançada no site da SED.

Ordem do Dia (Pausa)
A Presidência dá início à pauta da

Ordem do Dia.
Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.

Pedido de Informação n.
0142/2020, de autoria do Deputado Ismael
dos Santos, solicitando ao Secretário de
Estado da Saúde, informações acerca de
aporte financeiro à rede hospitalar dos
Municípios que compõe a Associação dos
Municípios do Médio Vale do Itajaí.

(Pausa)
Aprovado. Em votação.
Pedido de Informação n.

0148/2020, de autoria do Deputado João
Amin, solicitando ao Secretário de Estado da
Casa Civil, informações acerca do auxílio
que será prestado pelo Governo do Estado
aos Municípios catarinenses em tempos de
pandemia.

Os srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovado.
Pedido de Informação n. 0156/2020,

de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando ao Secretário de Estado da Saúde,
informações acerca da quantidade total de
leitos de UTI e de internação, nos hospitais do
Estado, bem como quantos leitos foram
adquiridos a mais pelo Estado em função da
pandemia causada pela Covid-19.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

Deputado Ismael dos Santos. Em discussão.
Em votação. (Pausa)
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0143/2020,

de autoria do Deputado Ismael dos Santos,
solicitando ao Secretário de Estado da Saúde,
informações acerca da previsão de liberação de
recursos financeiros para o Hospital Universitário
Santa Terezinha, no Município de Joaçaba.

Aprovado. (Pausa)
Pedido de Informação n. 0149/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Saúde, informações
acerca do número de leitos de UTI existentes
atualmente no Estado, e o número de novos
leitos providenciados em tempos de pandemia,
bem como esclarecimentos sobre o número de
ventiladores pulmonares e testes rápidos de
detecção da Covid-19.

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0157/2020,

de autoria do Deputado Jessé Lopes,
solicitando ao Secretário de Estado da Saúde,
informações acerca de como está sendo
planejado o retorno às aulas suspensas em
função da pandemia causada pela Covid-19.

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

permaneçam como se encontram. Em discussão.
Aprovado. (Pausa) Em discussão.
Pedido de Informação n. 0144/2020,

de autoria do Deputado Ismael dos Santos,
solicitando ao Secretário de Estado da Saúde,
informações acerca da disponibilização de
aporte financeiro à rede hospitalar das cidades
que compõem a Associação dos Municípios do
Alto Vale do Itajaí (AMAVI).

Em votação. (Pausa)
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Pedido de Informação n. 0150/2020,

de autoria da comissão de Saúde, solicitando
ao Secretário de Estado da Saúde, informações
acerca dos novos leitos a serem criados em
cada uma das unidades hospitalares esco-
lhidas pelo Governo do Estado para serem
referência no combate a Covid-19.

Aprovado.
Moção n. 0076/2020, de autoria da

Deputada Luciane Carminatti, apelando ao
Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para que
seja revogada, com urgência, a Portaria nº 34,
de 18 de março de 2020, que pode reduzir 35%
(trinta e cinco por cento) das bolsas de
pós-graduação oferecidas por essa instituição.

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

permaneçam como se encontram. Em discussão.
Aprovado. Discutiu a presente matéria o sr.

Deputado Neodi Saretta.Pedido de Informação n. 0145/2020,
de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca do enfrentamento do pico
do coronavírus com hospitais de campanha no
Estado de Santa Catarina.

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

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Pedido de Informação n. 0151/2020,

de autoria do Deputado João Amin, solicitando
ao Secretário de Estado da Casa Civil,
informações acerca do prosseguimento do
pagamento das bolsas referentes aos Artigos
170 e 171 no corrente ano.

Aprovada.
Em discussão. Moção n. 0077/2020, de autoria do

Deputado Marcius Machado, apelando ao
Presidente do Banco Central, que determine
que as Instituições Financeiras, que ofertam
serviços de autoatendimento, que
disponibilizem nos caixas eletrônicos de
autoatendimento, álcool isopropílico com
concentração 70%, a fim de permitir
higienização das superfícies dos caixas, sem
danificar os equipamentos.

(Pausa)
Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0146/2020,

de autoria do Deputado João Amin, dirigida ao
Secretário de Estado da Casa Civil, solicitando
informações acerca das medidas tomadas pelo
Poder Executivo Estadual na área da saúde
para que consigamos atender os infectados
pelo coronavírus.

(Pausa)
Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0153/2020,

de autoria do Deputado Ismael dos Santos,
solicitando ao Secretário de Estado da Fazenda,
informações acerca do impacto financeiro
causado no setor hoteleiro gerado pela
pandemia da Covid-19.

Discutiu a presente matéria o sr.
Deputado Marcius Machado.

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

permaneçam como se encontram.Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Em discussão. Moção n. 0078/2020, de autoria do
deputado Felipe Estevão, apelando ao Ministro
de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para
concessão de auxílio emergencial a pescadores
e aquicultores.

Aprovado. (Pausa)
Pedido de Informação n.

0147/2020, de autoria do Deputado João
Amin, solicitando ao Secretário de Estado da
Casa Civil, informações acerca do
cumprimento do cronograma de pagamento
dos servidores públicos estaduais diante da
crise relacionada à Covid-19.

Em votação.
Os srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado. Em discussão.
Pedido de Informação n. 0154/2020,

de autoria da Deputada Luciane Carminatti,
solicitando ao Secretário de Estado da

(Pausa)
Os srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
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Aprovada. Moção n. 0085/2020, de autoria do
Deputado Ismael dos Santos, sugerindo ao
Ministro da Economia e ao Procurador Geral da
Fazenda Nacional, a liberação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos
trabalhadores, com o fim de evitar o colapso
financeiro das famílias durante a quarentena
causada pela pandemia da Covid-19.

Os srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Moção n. 0079/2020, de autoria do

Deputado Felipe Estevão, manifestando ao
Governador do Estado e demais autoridades,
diante do apoio financeiro propiciado pelo
Governo Federal, sejam adotadas medidas
imediatas, no sentido de dotar o Hospital
Regional de São José de respiradores, leitos de
UTI e outros equipamentos e insumos médicos
em quantidade suficiente ao atendimento da
demanda presumida provocada pela
contaminação do coronavírus no Estado de
Santa Catarina, com ênfase na Região da
Grande Florianópolis.

Aprovada.
Moção n. 0091/2020, de autoria do

Deputado Valdir Cobalchini, parabenizando o
Poder Judiciário, pelo repasse de recursos finan-
ceiros ao Município de São Lourenço do Oeste.

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

permaneçam como se encontram.Os srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovada.

Aprovada. Esta Presidência comunica que defere
de plano os Requerimentos n.s: 0283/2020,
de autoria do Deputado Fabiano da Luz;
0285/2020, 0286/2020 e 0287/2020, de
autoria do Deputado Laércio Schuster.

Em discussão. Moção n. 0086/2020, de autoria
do Deputado Fabiano da Luz, apelando ao
Presidente da República e demais auto-
ridades, para que seja criado abono salarial
para os profissionais do quadro da saúde,
pelos serviços essenciais prestados no
combate a Covid-19.

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

permaneçam como se encontram. A Presidência comunica, ainda, que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0341/2020, de autoria do
Deputado Moacir Sopelsa; 0342/2020,
0343/2020 e 0346/2020, de autoria do
Deputado Neodi Saretta; 0344/2020, de
autoria do Deputado Marcius Machado;
0345/2020, 0349/2020 e 0350/2020, de
autoria do Deputado Nilso Berlanda;
0347/2020, de autoria do Deputado Ismael
dos Santos; 0348/2020, de autoria do
Deputado Del. Ulisses Gabriel; 0351/2020,
0352/2020, de autoria do Deputado Coronel
Mocellin; 0353/2020, 0354/2020, de autoria
do Deputado Ismael dos Santos; 0355/2020,
0356/2020, 0357/2020 e 0358/2020, de
autoria da Deputada Ana Campagnolo;
0359/2020, 0360/2020, 0361/20202 de
autoria do Deputado Del. Ulisses Gabriel, e
subscritas também pelo Deputado Kennedy
Nunes; 0364/2020, 0365/2020 e
0373/2020, de autoria do Deputado João
Amin; 0366/2020, de autoria da Deputada
Luciane Carminatti; 0367/2020 e 0369/2020,
de autoria do Deputado Fabiano da Luz;
0368/2020, 0370/2020, 0371/2020,
0372/2020, de autoria do Deputado Valdir
Cobalchini; e 0374/2020, de autoria do
Deputado Sergio Motta.

Aprovada.
Moção n. 0080/2020, de autoria do

Deputado Felipe Estevão, apelando ao Gover-
nador do Estado e demais autoridades, para
que destine, em caráter de urgência, valores
referentes à Emenda Impositiva de origem do
subscritor para o Hospital Caridade Senhor Bom
Jesus dos Passos do Município Laguna.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Em discussão. Moção n. 0087/2020, de autoria do
Deputado Fabiano da Luz, apelando ao
Presidente da República e demais autoridades,
pela realização de estudos com o objetivo de
liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) para todos os trabalhadores
formais, que não foram contemplados com o
Programa de Renda Básica Emergencial, apro-
vado recentemente pelo Congresso Nacional,
enquanto durar a vigência do estado de
calamidade pública, conforme Decreto
Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020.

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0082/2020, de autoria do

Deputado Felipe Estevão, apelando ao Gover-
nador do Estado e demais autoridades, para
que destine, em caráter de urgência, recursos
para o Hospital Caridade Senhor Bom Jesus
dos Passos do Município Laguna.

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovada. Aprovada.
Moção n. 0083/2020, de autoria do

Deputado Felipe Estevão, apelando à Bancada
do PSL na Câmara Federal, para que apóiem o
Projeto de Lei nº 6.418/2019, de autoria do
Deputado Luiz Nishimori, que dispõe sobre a
isenção da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita decorrente das
vendas de rações utilizadas na criação aquática.

Moção n. 0088/2020, de autoria do
Deputado Valdir Cobalchini, parabenizando a
empresa IMAGINUM 3D, pela doação realizada
ao Município de São Lourenço do Oeste. Finda a pauta da Ordem do Dia.

Em discussão. A Presidência consulta os srs.
Deputados e, de modo especial, o
presidente da comissão de Saúde, Deputado
Neodi Saretta, em relação à aprovação do
requerimento de autoria do Deputado Bruno
Souza no Plenário, que convoca o sr.
Secretário da Saúde, e se podemos e
devemos marcar a data para a convocação.

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

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovada.
Em votação. Moção n. 0089/2020, de autoria

do Deputado Valdir Cobalchini, parabe-
nizando a empresa Parati Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda., pela doação
de recursos financeiros ao Município de São
Lourenço do Oeste

Os srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. Deputado Neodi Saretta - Pede a

palavra, pela ordem.Aprovada.
Moção n. 0084, de autoria do

Deputado VoInei Weber, apelando ao Gover-
nador do Estado, para que interceda junto às
empresas privadas que lhe prestam serviços,
em especial de atividades que estão
suspensas como as escolares, para que estes
empregadores não suspendam/encerrem os
contratos de trabalho de seus colaboradores,
minimizando assim o impacto financeiro
negativo na renda de muitas famílias catarinenses.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Concede a palavra ao sr. Deputado
Neodi Saretta.Em discussão.

(Pausa) DEPUTADO NEODI SARETTA -
Considera importante a presença do Secretário
da Saúde, presença virtual, obviamente, sendo
que na presente data foram aprovados pedidos
de informação em que os deputados pedem
esclarecimentos para transmitir à população, e
também para poder colaborar com sugestões,
ações e projetos. Entende que até a próxima
semana seria o ideal.

Em votação.
Os srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0090/2020, de autoria do

Deputado Valdir Cobalchini, parabenizando a
empresa Bordados e Confecções Jozi Ltda.,
pela doação de materiais ao Município de São
Lourenço do Oeste.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Registra que as sessões têm sido às 16h, e
essa convocação poderia ser para o dia 14,
terça-feira, às 14h, e em duas horas seriam

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

Em discussão.
(Pausa)

Aprovada. Em votação.
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feitos os questionamentos necessários. Sugere
que a comissão de Saúde presida essa ouvida
do Secretário, se todos estiverem de acordo,
bem como também sugere a convocação do
Secretário para 14/04, terça-feira próxima, pois
há tempo suficiente para isso.

mesma na base, na planície, relacionada à
saúde. Considera muito importante esse
diálogo, e o quanto antes esse encontro,
conforme deliberação, na próxima terça-feira.

retornar ao Parlamento catarinense em um
momento tão crítico para nossa vida. Os
desafios são grandes, mas tem certeza de que
esse Parlamento não vai se perder por
questões político-partidárias e, sim, ele vai
fazer um jogo junto para fazer com que esse
fator, que se chama Covid-19, possa ser superado.

Destaca, também, que hoje é Dia
Mundial da Saúde. Então, uma homenagem
dessa convocação a todos os trabalhadores da
Saúde que estão sendo chamados neste
momento para reduzir a aflição do nosso povo.
Muito obrigado!

Deputada Luciane Carminatti - Pede a
palavra, pela ordem. Quanto à convocação do Secretário

da Saúde, considera extremamente importante
que ele esteja presente e que as perguntas
sejam objetivas para poupar e para não
diminuir o entendimento, e até dar chance de
mais perguntas, porque elas são muitas.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra a sra. Deputada Luciane
Carminatti. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Feito o registro do Deputado Paulo Eccel,
registra também que hoje é o Dia do Jornalista
e, em nome da diretora de Comunicação,
jornalista Lúcia Helena, cumprimenta todos os
jornalistas da nossa Assembleia Legislativa e
de toda Santa Catarina pelo seu dia, pois o
papel que desempenham é muito importante.
Afirma que estamos assistindo durante esse
período, agora, a importância da imprensa livre
e do serviço que tem prestado ao País.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI -
Manifesta-se favorável, tendo em vista que a
maioria dos requerimentos estão relacionados
à Saúde e são dúvidas imensas. Entende que
para não acontecer o que já aconteceu com a
vinda do Governador e Secretário, é preciso
estipular um tempo para cada Parlamentar e
combinar objetividade. Talvez seja interessante
que o Secretário faça uma exposição geral, não
especificamente por região, mas geral do ponto
de vista das aquisições de equipamentos, da
política de enfrentamento. E depois, em ordem
alfabética, os Parlamentares se manifestariam
no tempo estipulado. Demonstra preocupação
com a metodologia para que não fique confuso.

Acrescenta, ainda, “Nós estamos com
uma incógnita chamada respiradores, quantos
nós teremos até 31 de maio, até o final deste
mês, quantos exames disponíveis, testes
rápidos e testes do PCR, que é o teste que
confirma a doença. E, acima de tudo, a partici-
pação da sociedade no tocante à aquisição de
alguns aparelhos.

Deputado Kennedy Nunes - Pede a
palavra, pela ordem.

Aqui em Jaraguá do Sul, bem como
em algumas outras cidades, também
aconteceram e isso tem que ser bastante
estimulado, que foi o recebimento de dez
respiradores no hospital daqui. Muitas cidades
não têm esse fator extra na saúde. Esse exemplo
tem que ser replicado no Estado, e a saúde é um
somatório de esforços de toda a comunidade.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Com a palavra o sr. Deputado Kennedy Nunes.

DEPUTADO KENNEDY NUNES -
Também deixa o seu registro, compartilhando
com todos os colegas de profissão, com os
jornalistas e todos os assessores de Deputados.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Explica que existe, na convocação de
Secretário, todo um rito no Regimento e ele
deve ser seguido. E como houve entendimento
dessa convocação, ela deve ser presidida pelo
presidente da comissão de Saúde, Deputado
Neodi Saretta, que se encarregará de organizar
uma metodologia que permita a participação de
todos com perguntas, e obtendo as respostas
do Secretário da Saúde convocado.

Faz uma sugestão sobre a questão,
sabendo que existe o rito da convocação do
Secretário, conforme a Deputada Luciane
Carminatti falou, que o Secretário faça a
apresentação; entretanto, seria bom começar
com as perguntas, porque as informações já se
têm, até para não acontecer a mesma situação.

E para terminar, eu fui convidado para
participar do GRD, que é o Grupo de Respostas
da Defesa Civil, pela Saúde através da Alesc.
Eu e o Coronel Mocellin estamos lá, ouvindo o
que se debate, as questões vindas da saúde,
da comunidade, sendo que já fizemos várias
sugestões. Agora, como vocês, nós estamos
esperando respostas no sentido de sabermos
qual é a estratégia. Nós precisamos saber
número de profissionais, de hospitais, enfim,
tudo referenciado para que possamos fazer
com que esse sistema dê cobertura em todos
os momentos da doença. E, infelizmente,
algumas pessoas vão morrer, mas não
podemos deixar essas pessoas sem atendi-
mento. Muito obrigado.”

Deputado Paulo Eccel - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Demonstra certeza de que o sr. Deputado
Neodi Saretta haverá de conduzir da melhor
maneira possível a reunião sobre esse período
que estamos passando.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Concede a palavra ao sr. Deputado
Paulo Eccel. Aproveita o momento para
desejar boas-vindas, afirmando que é uma
honra para esta Casa recebê-lo novamente.
Destaca que o deputado fez história quando
da sua passagem na Assembleia Legislativa
durante o seu mandato, profícuo, com
muitos resultados, e dando, naquela época,
a transmissão de muitos ensinamentos.

Deputado Neodi Saretta - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Neodi Saretta.

DEPUTADO NEODI SARETTA -
Considera importantes essas preocupações.
Então, solicita que os links desta reunião sejam
os mesmos no dia da reunião para que
tenhamos condições de coordenar. E,
obviamente, a convocação parte da Assembleia.

Deputado Jessé Lopes - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Jessé Lopes.Reafirma que é um prazer muito

grande, uma honra o receber nesta semana e
empossá-lo, e agora é um prazer recebê-lo
novamente no Plenário virtual. Deseja que esse
período de permanência do deputado seja
muito profícuo, interagindo e, com a sua
inteligência, possa enriquecer a continuidade
das nossas atividades.

DEPUTADO JESSÉ LOPES - Percebe
todos, aqui, debatendo e preocupados com o
coronavírus, mas diz que a sua preocupação é
com o vírus ‘Agronômicavírus’, que é um vírus
teimoso e resistente, ataca principalmente a
liberdade dos catarinenses, altamente
agressivo com o grupo de pessoas de risco,
que são homens e mulheres de todas as
idades que possuem empresa ou emprego. O
vírus ataca a dignidade e acaba com a renda
familiar. Quer saber que tipo de respirador
vamos dar para os mais de 150 mil
desempregados, já, em Santa Catarina. É
preciso começar a debater sobre esse assunto.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Confirma que a Mesa fará a convocação e
depois passará as informações ao deputado.

Deputado Marcos Vieira - Pede a
palavra, pela ordem.

Concede a palavra ao sr. Deputado
Paulo Eccel.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Marcos Vieira.

DEPUTADO PAULO ECCEL - Agradece
imensamente ao Presidente pelas palavras,
dizendo que é uma honra retornar ao Parla-
mento catarinense após 14 anos da sua
passagem por esse espaço, apesar do
momento atípico, doloroso para nós, para o
Brasil e o mundo. Acredita poder contribuir com
os demais Parlamentares na busca da solução
dos problemas que afligem a saúde da
população catarinense neste instante, e
também que afligem a economia do estado.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Constatou agora, 17h, com a Coordenadoria
das Comissões, junto à comissão de Finanças,
que não há projetos de lei pautados para a
reunião ordinária de amanhã, razão pela qual
não haverá reunião da comissão de Finanças e
Tributação no dia de amanhã.

Agradece a Deus, que hoje, antes
tarde do que nunca, foi aprovado o projeto de
sua autoria que revoga... Diz que houve festa
das pessoas que o colocaram no grupo para
representá-los, com a possibilidade de revogar
o projeto.

Deputado Doutor Vicente Caropreso -
Pede a palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Dr.
Vicente Caropreso. Também deseja bom
retorno ao deputado.

Em relação ao que está sendo
discutido, a convocação do secretário da
Saúde, vê que é fundamental, neste momento,
ele falar para Santa Catarina através dos
eleitos pela população, justamente porque há
uma cobrança muito grande por parte da

Comenta que, hoje, também esteve
com comerciantes de Criciúma e é de partir o
coração o desespero dessas pessoas querendo
trabalhar. Estão cientes dos cuidados que
devem ter, muitos têm uma lojinha de roupas e
não podem abrir. Eles estão desesperados,

DEPUTADO DOUTOR VICENTE
CAROPRESO - Envia um abraço a todos os
deputados e deputadas e, em especial, ao
Presidente da Assembleia. Diz que é uma honra
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apavorados com tudo isso, lamentavelmente.
Então, deve-se debater sobre essa outra
pandemia, que é muito pior que a do coronavírus.

falando que estava trabalhando com a
Assembleia Legislativa. Disse que o Parlamento
catarinense tem participado das ações e
desafios, sendo que a Assembleia não tem
participação nenhuma das ações tomadas.

comércios estão funcionando e os pequenos
estão de portas fechadas, e são os se
encontram em dificuldade econômica. Reafirma
que o povo está conscientizado e o Governo
deve liberar o quanto antes o comércio, porque
está difícil de suportar a situação hoje.

Deputado Valdir Cobalchini - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Valdir
Cobalchini.

Afirma, o que o Governador fez foi
trazer para junto de si um deputado, sabemos
que é da base governista, tem votado com o
governo, tem proximidade com o governo, e tem
sido um instrumento do governo para dizer que
a Assembleia Legislativa está participando das
ações do governo. Então, o PL quer registrar a
sua indignação por essa indicação que não
consultou os colegas Parlamentares, foi
discutido hoje na CCJ, foi aprovado um
requerimento por unanimidade. Complementa:
“sabemos que vossa excelência lidera todo
esse processo, e por nosso carinho e respeito,
quero fazer um registro de protesto.”

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Agradece ao deputado Deputado VoInei Weber, e
concede a palavra ao sr. Deputado Nilso Berlanda.DEPUTADO VALDIR COBALCHINI -

Agradece ao sr. Presidente, Deputado Julio
Garcia, pela designação para compor o grupo
que trata da retomada da economia de Santa
Catarina, juntamente com entidades repre-
sentativas, como a Fiesc, a Facisc, a
Fecomércio, o CDL, Fampesc e outros
segmentos para debater o tema. Salienta que é
um grupo consultivo, onde as indicações serão
colocadas ao Governador sobre a saúde para
decidir e anunciar as medidas que tomará,
sempre às 18h. Exemplifica, na presente data,
a retomada da linha automotiva, bem como
destaca a reunião pesada que tiveram, devido a
informação dada pelo Secretário da Fazenda,
Paulo Eli, de que as receitas neste mês já
tiveram um decréscimo de 40%. Por isso, os
segmentos do comércio e outros pedem a
reabertura gradativa de suas atividades.

DEPUTADO NILSO BERLANDA -
Cumprimenta o sr. Presidente e os srs. Depu-
tados, fazendo um apelo novamente aos
nobres Colegas. Porque pratica o varejo na sua
vida, o faz em nome de todos do CDL de Santa
Catarina, de todos os lojistas do Estado catari-
nense, devido aos 21 dias de estabelecimentos
fechados, mas os pagamentos de aluguéis e
salários têm que ser feitos. Indaga qual a
diferença de uma grande loja que está
vendendo e uma pequena fechada, por isso
entende que o comércio deve abrir, e pede
ajuda aos Parlamentares para que se
restabeleça o comércio em Santa Catarina, pois
os prejuízos serão grandes.

Conclui, dizendo que o Deputado
Valdir Cobalchini é muito próximo do Governo, é
um deputado que vota com o Governo, e não
vamos permitir que a Assembleia Legislativa
seja usada, através do Deputado, para ações
homicidas do Governo. Assim, deixa registrado
que não compactuamos com essa decisão,
embora a respeitemos, porque vossa
excelência tem todo o nosso carinho, respeito e
admiração. Muito obrigado.

Registra que hoje é o Dia Mundial da
Saúde e passando por esse momento de
pandemia, assim como outros países. Também
parabeniza a todos os jornalistas e, em
especial, sua assessora parlamentar.

Considera importante esse grupo e
quer atuar em sintonia com a Assembleia
Legislativa para que as demandas apresen-
tadas, tanto nas comissões como no
Plenário, possam ser colocadas, e repre-
sentar o Parlamento catarinense à altura
que o Poder possa ter. Comunica que todos
os dias, de segunda a sexta-feira, as
reuniões do grupo ocorrem, e espera a
retomada da economia catarinense, dos
vários segmentos representativos do Estado.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Agradece ao Deputado Ivan Naatz.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Agradece ao sr. Deputado Nilso
Berlanda e concede a palavra ao sr.
Deputado Maurício Eskudlark.

Afirma que a Democracia é bonita, é
o melhor sistema político de se gerir uma
Nação exatamente por isso, pela possibilidade
de todos poderem se manifestar, assim como o
Governador tem todo o direito de dizer o que
ele pensa e obter as respostas, e os que não
concordam devem fazê-lo, e vossa excelência
tem todo o direito de se manifestar.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK - Vê
que o Deputado Valdir Cobalchini tem que ser a
interlocução, levando os pleitos, porém o
horário das reuniões parece que coincidem com
o da sessão em Plenário, dificultando ser
interlocutor da Assembleia.DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -

Agradece ao Deputado Valdir Cobalchini. A Presidência informa que é sua
prerrogativa indicar o representante, o
Deputado Valdir Cobalchini tem todas as
condições para exercer essa representação, é
um Deputado de diversos mandatos e que
merece o nosso melhor respeito. Ele não está
participando dessa ação em nome de nenhum
partido político, ele está representando a
Assembleia Legislativa. Vivemos um
momento muito delicado, um momento
muito difícil que não nos permite espaço
para quaisquer quezílias, diferenças
partidárias ou qualquer coisa que valha.

Também menciona a aprovação de
dois projetos do Deputado Jessé Lopes, que
sustam atos do Governo do Estado, como o de
isolamento, e que trata todas as cidades de
forma igual, tanto as grandes como as
pequenas, e já estão ocorrendo prejuízos nos
pequenos municípios. Cita que numa pequena
loja entram em torno de dez pessoas para fazer
compras, sendo o caso de apenas orientar os
cuidados, como o uso de máscaras e álcool em
gel. Ao mesmo tempo, questiona como os
podólogos podem trabalhar e as oficinas
mecânicas não, acreditando ser falta de
organização. Conclama os Deputados a
tomarem uma posição ao destacar o problema
do município de BaIneário Camboriú, que
transformou uma UPA em hospital para atender
pessoas com o coronavírus, enquanto o Gover-
nador negou o uso do Centro de Eventos do
referido município, um espaço grandioso.

A Presidência informa que, por
solicitação do Governo, foi designado um
membro para o grupo de Economia para tratar
desse assunto em função da pandemia, e o
indicado foi o Deputado Valdir Cobalchini. Para
a comissão de Saúde, em função do Deputado
Dr. Vicente Caropreso fazer parte do grupo de
risco, foi indicado o Deputado Coronel Mocellin.
Dá ciência ao Plenário.

Deputado Ivan Naatz - Pede a palavra,
pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado Ivan Naatz. Deixa registrado que a indicação foi

feita, respeita a posição do deputado, mas está
mantida a indicação do Deputado Valdir
Cobalchini. Reconhece, evidentemente, o direito
de protestar, e o protesto é recebido com
respeito por parte dessa Presidência.

DEPUTADO IVAN NAATZ -
Primeiramente, saúda o Deputado Paulo Eccel
por estar aqui conosco. Diz que ele foi
injustiçado pelo Poder Judiciário catarinense
quando foi retirado da cadeira como Prefeito do
Município de Brusque, e depois anulada pelo
Supremo Tribunal Federal, por isso se solidariza
e o parabeniza pelo excelente trabalho que fez
durante sua gestão.

Deputado VoInei Weber - Pede a
palavra, pela ordem. Assim, gostaria que o Deputado

Valdir Cobalchini estivesse presente para fazer
a intermediação, e concorda com o Deputado Nilso
Berlanda, que se deve tomar uma medida imediata
para o comércio, e aponta vídeos que recebeu,
mostrando a população trancando a BR, em Rio do
Sul, porque não aguentam mais a situação.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra ao sr. Deputado VoInei Weber.

Faz uma observação do PL com
relação à indicação de membros para fazer
parte do Conselho Gestor. Com todo o carinho,
respeito pelo Presidente, pensa que a
indicação do Deputado Valdir Cobalchini para
participar do grupo econômico, ou qualquer
outro grupo, não representa o Partido Liberal e
nem o Deputado. Acha que deveria ter sido
uma decisão coletiva, com consulta aos srs.
Deputados, porque essa decisão está
colocando a Assembleia Legislativa numa
situação justa. Ou seja, hoje o Governador deu
uma entrevista numa rádio, e diz que o ouviu,

DEPUTADO VOLNEI WEBER - Gostaria
de deixar sua contribuição ao companheiro
Deputado Valdir Cobalchini, que está neste
momento representando a Assembleia, nessa
comissão do Governo para o futuro do Estado
nesse processo do coronavírus, pedindo que
conscientize o Governo, junto com as lide-
ranças que ali fazem parte, que neste momento
o povo catarinense já conhece as medidas
protetivas, mas ressalta que o comércio, de
uma forma geral, está sendo prejudicado.
Também solicita que o governo reveja o quanto
antes seu decreto, pois alguns grandes

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Informa que, em relação aos projetos
mencionados, está sendo cumprido o Regi-
mento. Foi assinado o ofício ao Governador,
que tem prazo para responder, e tão logo
retorne do Governador, o projeto volta a tramitar
normalmente, com a maior urgência possível.

A Presidência faz uma retificação em
relação à comissão de Saúde, dizendo que
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representam a Assembleia os Deputados Dr.
Vicente Caropreso e Coronel Mocellin.

informativo, não está lá como órgão executor, e
junto desse grupo estão representados todos
os segmentos, onde o Deputado deve estar
contribuindo com a sua experiência,
conhecimento e, com certeza, levando as
posições para convencer o governo de atender
o máximo daquilo que desejamos.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Agradece ao sr. deputado José Milton Scheffer
e concede a palavra ao sr. Deputado Sergio Motta.Concede a palavra ao sr. Deputado

Altair Silva. DEPUTADO SERGIO MOTTA -
Parabeniza o sr. Presidente pela condução dos
trabalhos neste momento tão crítico que
estamos vivenciando.

DEPUTADO ALTAIR SILVA - Saúda os
srs. Deputados e sras. Deputadas, o sr.
Presidente. Menciona que a situação é
preocupante, comenta que, no momento em
que o Governo libera os odontólogos para
trabalhar, os quais trabalham com uma área
sensível, assim como os barbeiros, e o
comércio, que não tem esse tipo de sensibi-
lidade, fica fechado. Explica que, com o
comércio fechado, a indústria não tem para
quem vender, e isso cria um círculo negativo
para a economia, que é a prejudicada.

DEPUTADO JULIO GARCIA - Concede a
palavra ao sr. Deputado Jair Miotto.

Pede aos nobres deputados para
apoiar o projeto do Deputado Jair Miotto, que
reconhece a igreja como uma atividade
essencial, ela tem ajudado nesse momento.
Sabemos da luta dos trabalhadores autônomos
todos os dias, sendo que agora eles estão
confinados e a igreja tem levado assistência.
Acha que ela tem que ser considerada essencial
neste momento, que é difícil, com as pessoas
desesperadas e a igreja as recebe, e dentro do
bom senso ela pode sim ajudar o Estado.

DEPUTADO JAIR MIOTTO - Enaltece a
posição do Deputado Valdir Cobalchini.
Inclusive, esteve participando em uma das
reuniões, juntamente com o Deputado Sérgio
Mota, e puderam ver o empenho e dedicação
do Parlamentar em procurar representar a
Assembleia. E, como disse o Deputado Moacir
Sopelsa, é uma atuação que não tem poder
deliberativo, tem poder sugestivo.

Assim, deseja se associar às
palavras do Deputado Nilso Berlanda para
dizer que estamos juntos nessa caminhada.
Gostaria que o Deputado Valdir Cobalchini, o
representante na reunião do Governo,
relatasse no grupo dos deputados o que
realmente está acontecendo, porque no dia
a dia vários empresários estão ligando,
esperando uma solução. Não há
informações, e é preciso tê-las para
repassar aos mesmos, que estão cobrando,
pois com o Governo não se consegue saber
nada. É preciso uma ação concreta,
liberando o comércio para que a economia
volte a girar. E quanto aos cuidados, todos
sabemos, por exemplo, o nosso Presidente
Julio Garcia está na Assembleia, trabalhando
junto da sua equipe, mas todos com os
cuidados devidos.

Faz uma observação em relação aos
200 municípios que não têm registro da
Covid-19, citando que em alguns estados já
estão sendo adotadas medidas diferenciadas
para esses municípios. Isso é algo que já foi
sugerido pelo Secretário da Saúde, e
deveríamos levar essa sugestão ao Secretário.
Acredita que os municípios poderiam fazer
barreira sanitária com um único acesso à
cidade, com testes para ver se as pessoas
que ingressam estão ou não contaminadas.
Diz que esse seria um tratamento
diferenciado para regiões que não têm
nenhum caso da Covid-19.

Quanto à abertura do comércio,
acredita que há falta de bom senso em relação
a alguns pontos, como a volta da construção e
a continuação do fechamento da rede hoteleira,
pois há o exemplo de BaIneário Camboriú, que
não pode receber os trabalhadores que vêm de
fora para trabalhar na construção civil.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Agradece ao sr. Deputado Sergio Motta e
concede a palavra ao sr. Deputado Sargento Lima.

DEPUTADO SARGENTO LIMA - Após
cumprimentar a todos, comenta sobre um
documento assinado pelo Governador Carlos
Moisés e outros cinco governadores,
pedindo o adiamento do julgamento que
trata da divisão de royalties do petróleo, que
retardou para abril de 2020. Cita que o texto
apresentado ao Supremo Tribunal Federal
retardou o repasse de aproximadamente
R$ 188 milhões para o Estado de Santa
Catarina. Afirma que já solicitou um pedido
de informação e uma indicação ao seu
gabinete em relação a isso.

Também, destaca a aprovação, na
CCJ, do projeto de lei que libera a abertura das
igrejas, e por entender que as mesmas prestam
relevantes serviços à sociedade catarinense, pede
o mais rápido possível a sua tramitação.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Agradece ao sr. Deputado Altair
Silva e concede a palavra ao sr. Deputado
Ismael dos Santos.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Informa que o projeto foi aprovado hoje, na CCJ,
e remetido à comissão de Finanças, tão logo,
deliberado nesta comissão virá a Plenário.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS -
Constata que os exemplos são de incoerência,
pois acabou de receber uma ligação de um
psicólogo de Itajaí, cuja atuação foi liberada, no
entanto o seu consultório é num centro
comercial, e não pode trabalhar porque está
fechado. Diz que são incoerências como
essas que preocupam.

Concede a palavra ao sr. Deputado
José Milton Scheffer.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Agradece ao sr. Deputado Sargento
Lima e concede a palavra ao sr. Deputado
Marcius Machado.

DEPUTADO JOSÉ MILTON
SCHEFFER - Cumprimenta a Presidência pela
articulação entre os Poderes, emitindo essa
semana um documento em que a
Assembleia, mais uma vez, pratica gestos
importantes nesse momento, não se
furtando perante a sociedade como órgão
representativo.

DEPUTADO MARCIUS MACHADO -
Refere-se ao projeto de autoria do Deputado
Jessé Lopes, que criou um alvoroço na
sociedade, com manifestações para que seja
derrubado o decreto. Mas, entende que a
economia deve retornar de forma racional, com
responsabilidade em todos os setores.

Indaga, a título de esclarecimento, pois
a população tem cobrado, sobre o projeto de
sustação do Deputado Jessé Lopes, que criou
uma expectativa no Estado de Santa Catarina.
Assim gostaria, de uma forma muito pontual,
saber qual é o tempo que o Governo tem para
dar essa resposta.

Registra que hoje é o Dia Mundial
da Saúde, oportunidade para fazermos uma
grande reflexão, uma vez que essa pandemia
mostrou a importância da saúde perante um
vírus agressivo, que afeta a todos e a
economia. Assim, presta uma homenagem a
todos os profissionais da área da saúde e,
também faz referência aos hospitais
filantrópicos que, em número de 172, hoje
estão abertos em cada cidade catarinense,
atendendo a população com baixo custo,
mas um serviço de grande eficiência.

Relata que analisou vários projetos e
manifestações, leu manifestações de
professores federais de Santa Catarina em que
eles frisam que, na Itália, o prefeito de Milão
reconheceu que errou ao apoiar a campanha
‘Milão não pode parar’, quando o número de
mortos aumentou em poucas semanas.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Informa que o Art. 34 do Regimento Interno dá
dez dias para que o Governador possa
responder. De forma que, diligentemente, já foi
preparado o ofício e vai ser remetido ao Gover-
nador, e se o Governador responder amanhã, a
tramitação dele volta imediatamente.

Então, defende a abertura do
comércio, mas com responsabilidade, conforme
as orientações do Ministério da Saúde e da
OMS, bem como a consciência das pessoas
em usar máscara e álcool gel.

Concede a palavra ao sr. Deputado
Moacir Sopelsa.

DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
Agradece ao sr. Presidente. Cumprimentando
todos os Parlamentares, diz que ouviu com
muita atenção as manifestações e não tem
dúvidas de que chega a cada um o pedido para
abertura do comércio, da indústria. Acredita que
as normas dão segurança para que volte a
funcionar a economia do Estado.

Entende que se deve buscar um
caminho que viabilize a retomada da
economia em consonância com as
recomendações do Ministério da Saúde, da
OMS. Destaca que a Assembleia está
desenvolvendo um grande papel sob a lide-
rança do Presidente Julio Garcia, juntamente
com os srs. Deputados, e com muita
responsabilidade haverá de encontrar uma
saída para todas as questões.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Agradece ao Deputado Marcius Machado.

Não havendo mais oradores a fazer
uso da palavra, a Presidência encerra a
presente sessão, convocando outra, ordinária,
para o dia subsequente, às 16h.

Está encerrada a sessão.
Também, faz justiça ao Deputado

Valdir Cobalchini, que está lá como órgão
[Transcrição: Taquígrafa Silvia] [Revisão:

Taquígrafa Sara].
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ATA DA 016ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2020
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 16h, achavam-se presentes os seguintes
srs. Deputados: Ada Faraco De Luca - Altair
Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza -
Coronel Mocellin - Doutor Vicente Caropreso
- Fabiano da Luz - Felipe Estevão - Fernando
Krelling - Ismael dos Santos - Ivan Naatz -
Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé Lopes -
João Amin - José Milton Scheffer - Julio
Garcia - Kennedy Nunes - Laércio Schuster -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Marcius Machado - Marcos Vieira - Marlene
Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Milton Hobus - Moacir Sopelsa -
Nazareno Martins - Neodi Saretta - Nilso
Berlanda - Paulinha - Paulo Eccel - Ricardo
Alba - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Sargento Lima - Sergio Motta - Valdir
Cobalchini - VoInei Weber.

tivermos a pior situação possível de arreca-
dação, ainda assim nós cumpriremos os
nossos compromissos, todos os
compromissos. Em 90 dias já teremos outro
cenário, e poderemos fazer uma previsão do
que vem a ser a recuperação da economia e
o comportamento da arrecadação. E aí
faremos, num novo momento, uma nova
tomada de decisões.

Deputado Bruno Souza, e os que votarem
“não” rejeitam-na.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA DE LUCA - NÃO
DEPUTADO ALTAIR SILVA - NÃO
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO -
DEPUTADO BRUNO SOUZA - SIM
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN - NÃO

A minha posição pessoal em relação
a salário é a seguinte: a penúltima coisa que
se corta na crise é salário, e a última é
demissão. Eu vou manter essa posição, foi o
que eu defendi junto ao Poder Judiciário,
Tribunal de Contas e o Ministério Público.
Agora, evidentemente que nós temos que fazer
alguns cortes, e o corte que nós estamos
fazendo não é para financiar saúde nem para
devolver dinheiro, é para fazer frente às nossas
despesas, porque se vai diminuir a arreca-
dação, lá no Poder Executivo não vai ser
diferente. Vai diminuir proporcionalmente
também no Tribunal de Justiça, no Tribunal
de Contas, no Ministério Público e da
Assembleia Legislativa.

DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO - NÃO
DEPUTADO FABIANO DA LUZ - NÃO
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO -
DEPUTADO FERNANDO KRELLING - SIM
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS - ABSTENÇÃO
DEPUTADO IVAN NAATZ -
DEPUTADO JAIR MIOTTO - NÃO
DEPUTADO JERRY COMPER - NÃO
DEPUTADO JESSÉ LOPES -

PRESIDÊNCIA - Deputado Julio Garcia DEPUTADO JOÃO AMIN - SIM
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Abre os
trabalhos da sessão ordinária virtual. Solicita a
leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
senhores deputados.

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER - NÃO
DEPUTADO JULIO GARCIA -
DEPUTADO KENNEDY NUNES - NÃO
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER -
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI - ABSTENÇÃO

********** DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO - NÃO
Ordem do Dia Então, nós estamos tomando todas

as medidas administrativas no sentido de que
possamos enfrentar a crise, mas, repito, a
penúltima coisa é mexer em salário, e a última
coisa é demitir. Acho que essa é a nossa
obrigação enquanto na crise. E os empresários
também estão fazendo isso, só está demitindo
aquele empresário que realmente não tem
condição de manter os empregados
trabalhando, e só está diminuindo o salário
também aquele que não pode pagar.
Certamente todos nós temos pessoas que
trabalham conosco, e nós não diminuímos o
salário da pessoa que trabalha na nossa casa,
isso vai ser a última coisa que nós vamos
fazer, porque é uma questão social.

DEPUTADO MARCIUS MACHADO - NÃO
Dá início à pauta da Ordem do Dia. DEPUTADO MARCOS VIEIRA -
Moção n. 0093/2020, de autoria

do Deputado Bruno Souza, que sugere à
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
edição de projeto que limite o subsídio dos
deputados estaduais, verba de gabinete,
quota para o exercício parlamentar e demais
servidores da Alesc.

DEPUTADA MARLENE FENGLER - NÃO
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK - SIM
DEPUTADO MAURO DE NADAL -
DEPUTADO MILTON HOBUS -
DEPUTADO MOACIR SOPELSA -
DEPUTADO NAZARENO MARTINS -
DEPUTADO NEODI SARETTA - ABSTENÇÃO

Em discussão. DEPUTADO NILSO BERLANDA - SIM
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados Kennedy Nunes, Milton Hobus, Altair
Silva, Bruno Souza, Sargento Lima, Mauro de
Nadal, Marcos Vieira, Fernando Krelling, Ivan
Naatz, Marlene Fengler, Marcius Machado, Vicente
Caropreso, Kennedy Nunes e Sargento Lima.

DEPUTADA PAULINHA -
DEPUTADO PAULO ECCEL - NÃO
DEPUTADO RICARDO ALBA - SIM
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO -
DEPUTADO ROMILDO TITON -
DEPUTADO SARGENTO LIMA -

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Encerra
a discussão e, em função das manifestações
dos srs. deputados, faz alguns esclareci-
mentos: informa que fez, no grupo dos 40
deputados, a informação da nota que foi
editada juntamente com o Poder Judiciário,
Ministério Público e Tribunal de Contas. Todos
os poderes, o TJ e a Assembleia, e os dois
órgãos, Ministério Público e Tribunal de Contas,
fizeram as suas contas.

Então, este é o meu entendimento,
que eu queria deixar muito claro. Em relação
aos projetos, eu quero clarear, nós vamos
discutir bastante esses projetos de lei
complementar que o deputado Bruno anuncia,
mas o art. 50, da Constituição, no seu
parágrafo 2º, ele é muito claro, é prerrogativa
do Governador mexer no Estatuto dos
Servidores, e nós somos amparados pelo
Estatuto dos Servidores.

DEPUTADO SERGIO MOTTA - NÃO
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI -
DEPUTADO VOLNEI WEBER - NÃO

(O Sr. Presidente, Deputado Julio Garcia,
acatou as manifestações dos Deputados Milton
Hobus, Fabiano da Luz, Ivan Naatz, Kennedy
Nunes, Marcos Vieira, Marlene Fengler, Mauro
de Nadal, Moacir Sopelsa, Nazareno Martins,
Romildo Titon, Sargento Lima e Valdir
Cobalchini, votando contrário à moção, e Deputado
Jessé Lopes favorável à moção, fora do sistema
eletrônico de votação, totalizando 37 votos, sendo
7 (sete) sim, 27 não e 3 abstenções.)

Assim, “imaginamos um cenário para
daqui a 120 dias e quanto precisaríamos
economizar para poder cumprir todos os
nossos compromissos. Cada Poder viu quanto
podia economizar, em que itens poderia
economizar para fazer frente a esses próximos
quatro meses. Por que quatro meses? Porque
tivemos, na arrecadação deste mês, um
decréscimo de 9%, essa nós já conhecemos.
Nós não conhecemos as próximas arreca-
dações e fizemos o cálculo com garantia, se

Estando encerrada a discussão da
moção e feitos estes esclarecimentos que eu
gostaria de fazer a todos os srs. deputados, e
agradecer a todos a compreensão e a colaboração,
que não tem sido pequena nestes dias de crise,
nós vamos passar a votação da moção.”

Está encerrada a votação.
Votaram 37 srs. deputados.
Temos 27 votos “não”, sete votos

“sim” e três abstenções.Em votação.
A votação será no painel para facilitar

a contagem do resultado e a divulgação.
Rejeitada a matéria.
Moção n. 0092/2020, de autoria do

Deputado Altair Silva, que apela ao governador
do Estado pela elaboração de medidas com o

Os srs. deputados que votarem
“sim” aprovam a moção de autoria do sr.
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objetivo de salvaguardar a subsistência dos
profissionais da área artística enquanto durar a
pandemia Covid-19.

Em votação. secretário da Saúde, solicitando que sejam
tomadas medidas urgentes para disponibilizar
aporte logístico, financeiro e/ou operacional,
para que sejam instalados equipamentos de
UTI no Hospital Marieta Konder Bornhausen,
localizado no município de Itajaí.

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

Em discussão. Aprovado.
(Pausa) Pedido de Informação n. 0159/2020,

de autoria do Deputado Sargento Lima, que
solicita ao Secretário de Estado da Casa Civil e ao
Secretário de Estado da Infraestrutura informações
acerca da contratação com dispensa de licitação
pelo Governo do Estado em publicidade na ordem
de RS 2,5 milhões em decorrência da pandemia da
Covid-19 por todo estado.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Indicação n. 0382/2020, de autoria do

Deputado Coronel Mocellin, dirigida à Bancada
Federal Catarinense, solicitando o adiamento das
eleições municipais previstas para o ano de 2020
para que coincidam com o pleito de 2022.

Aprovada.
Moção n. 0094/2020, de autoria do

Deputado Doutor Vicente Caropreso,
manifestando ao presidente do Grupo Lunelli
aplauso pela doação de 10 aspiradores mecânicos
ao Hospital São José, de Jaraguá do Sul.

Indicação n. 0383/2020, de autoria do
Deputado Coronel Mocellin, dirigida à Bancada
Federal Catarinense, solicitando que desobrigue
o Governo Federal a cumprir as emendas
Parlamentares impositivas do Orçamento da
União, com exceção daquelas destinadas à
Saúde e à Segurança Pública.

Em discussão.
(Pausa)

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

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

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Pedido de Informação n. 0160/2020,

de autoria do Deputado Sargento Lima, que
solicita ao Secretário de Estado da Casa Civil e
ao secretário da Saúde informações acerca da
aplicação dos recursos públicos no combate à
pandemia da Covid-19 por todo o estado.

Indicação n. 0386/2020, de autoria do
Deputado Nilso Berlanda, dirigida ao Gover-
nador do Estado, sugerindo a liberação das
atividades de parques de diversões, suspensas
em virtude da pandemia da Covid-19.

Aprovada.
Moção n. 0098/2020, de autoria da

Deputada Luciane Carminatti, que apela ao
Ministro do Desenvolvimento Regional para que
seja adotada celeridade para publicação das
portarias de reconhecimento dos decretos de
calamidade pública e de emergência dos
municípios catarinenses, bem como sejam
disponibilizados recursos financeiros e
materiais para auxiliar a ação dos municípios
no combate à pandemia do coronavírus.

Indicação de n. 0387/2020, de
autoria do Deputado Valdir Cobalchini, dirigida
ao secretário da Saúde, solicitando que
autorize funcionamento das óticas e labora-
tórios óticos em Santa Catarina.

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

permaneçam como se encontram. Indicação n. 0388/2020, de autoria da
Deputada Luciane Carminatti, dirigida ao Gover-
nador do Estado, solicitando que adote
medidas urgentes para aplicação massiva de
testes da Covid-19, a realização de campanha
institucional massiva orientando a importância
do uso de máscaras não profissionais, e
ampliação do número de leitos de UTI
devidamente acompanhados de equipamentos
necessários, medicamentos e profissionais
habilitados para o seu manejo.

Aprovado.
Em discussão. A Presidência comunica que

encaminhará aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
seguintes indicações:

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

permaneçam como se encontram. Indicação n. 0375/2020, de autoria do
Deputado João Amin, a ser enviada ao
Secretário da Saúde, indicando que sejam
realizados os pagamentos da política hospitalar
que são de gestão plena e que, com o
agravamento do crise, tal recurso se mostra de
fundamental importância.

Aprovada.
Pedido de Informação m.

0152/2020, de autoria do Deputado João
Amin, que solicita ao Secretário de Estado da
Casa Civil informações acerca do Processo
SIE-00009945/2019, que tem como objetivo a
execução da iluminação cênica de realce
(decorativa) da Ponte Hercílio Luz, no município
de Florianópolis.

Indicações n.s 0389/2020 a
0416/2020, de autoria do Deputado Altair
Silva, dirigida ao Governador do Estado, que
sugere a disponibilização em caráter de
urgência de respiradores artificiais para
hospitais e sociedades hospitalares
beneficentes de diversos municípios do estado.

Indicação n. 0376/2020, de autoria do
Deputado João Amin, a ser enviada ao
Secretário da Saúde, indicando que seja
instituído de forma temporária, durante o
período da pandemia, incremento financeiro
para os hospitais contratualizados, com o objetivo
de fazer frente às despesas extraordinárias.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação. Indicação n. 0417/2020, de

autoria do Deputado Nilso Berlanda, que
sugere ao Governador do Estado a liberação
imediata de serviços extrajudiciais de notas
e registros paralisados em virtude da
pandemia da Covid-19.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Indicação n. 0378/2020, de autoria do

Deputado Altair Silva, a ser enviada ao Governador
do Estado, que sugere a prorrogação do prazo de
pagamento do Programa Terra Boa, direcionado
aos produtores rurais de Santa Catarina.

Aprovado.
Pedido de informação n. 0155/2020,

de autoria da Deputada Luciane Carminatti, que
solicita ao secretário de estado da Fazenda
Informações da dívida ativa tributária
protestada pelo estado de Santa Catarina.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
Indicação n. 0379/2020, de autoria do

Deputado Altair Silva, a ser enviada ao Gover-
nador do Estado, que sugere a celeridade na
disponibilização de recursos financeiros e
materiais para os pequenos municípios do
estado, com o objetivo de combater a
pandemia da Covid-19.

Deputado Maurício Eskudlark - Pede a
palavra, pela ordem.

Em discussão. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a
palavra ao Deputado Maurício Eskudlark.(Pausa)

Em votação. DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK - Manifesta-se
contrário à Moção n. 0398/2020, de autoria do
sr. Deputado Altair Silva, porque a Secretaria de
Estado não pode destinar recursos para outros es-
tados, e a mesma indica para o Hospital Regional
de Palmas, que só conhece em Tocantins e no
Paraná, desta forma pensa que há um equívoco.

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

Aprovado. Indicação n. 0380/2020, de autoria do
Deputado Sargento Lima, a ser enviada ao
Governador do Estado, solicitando que tome
providências necessárias para que ocorra o
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito da divisão do lucro entre os estados
que produzem e que não produzem petróleo,
distribuição de royalties do petróleo visando
usar os recursos para o combate à Covid-19.

Pedido de Informação n. 0158/2020,
de autoria Deputado Sargento Lima, que
solicita ao Secretário de Estado da Casa Civil e
ao Secretário de Estado da Infraestrutura e
Mobilidade informações acerca da instalação da
iluminação da Ponte Hercílio Luz no momento em
que todos os esforços devem ser em direção ao
combate a Covid-19 no âmbito do nosso estado.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Confirma
que houve um equívoco, pois no documento
que o deputado trouxe à Mesa consta município
de Palmitos. Feita a correção, agradece ao
deputado pela contribuição.

Em discussão. Indicação n. 0381/2020, de autoria do
Deputado João Amin, a ser enviado ao

Deputado Neodi Saretta - Pede a
palavra, pela ordem.(Pausa)
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DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a
palavra ao sr. Deputado Neodi Saretta.

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS - Registra a
sua frustração em relação à tramitação
regimental, quanto ao Projeto do deputado
Jessé, em que o Governador tem 10 dias para
responder, mas entende que num estado de
calamidade pública deveria ser 24 horas. Fica o
registro para que isso possa ser revisto no
Regimento Interno.

sábado ou domingo com todo o grupo, então
saberemos quais segmentos retornarão na
segunda-feira. Compromete-se, assim como
tem feito todos os dias, a trazer as informações
para que possam repassar àqueles que
eventualmente tenham demandado a cada
Parlamentar as suas sugestões.

DEPUTADO NEODI SARETTA - Fala sobre os
procedimentos para ouvir o Secretário na
terça-feira. Faz sugestões, porque houve uma
experiência não muito positiva com o Governador,
que falou e depois precisou sair, mas os depu-
tados também queriam falar, e é um grupo grande. Informa que conversou com o

Deputado Ivan Naatz, que protocolou um
requerimento na CCJ, havendo assim um
entendimento. Mais uma vez, coloca-se à
disposição daqueles que porventura tenham
sugestão a fazer a esse grupo, que em primeiro
lugar trata do retorno à normalidade,
especialmente do comércio, restaurantes,
shoppings, e por último as atividades que
provocam aglomeração, como o transporte
coletivo, urbano ou interurbano, ou
intermunicipal e mesmo interestadual.

Sugere que sejam feitos encaminha-
mentos hoje para que na terça-feira, quando
abrir a sessão, já estejam consensados.
Embora o Regimento fale em 30 minutos para a
pessoa falar, o convocado, sugere que seja
concedida a palavra ao Secretário no início, por
um tempo de cinco minutos, depois seriam
ouvidas as Lideranças dos partidos, que
falariam ou indicariam alguém da Bancada, até
se sugeriu que preferencialmente fosse alguém
da comissão de Saúde, e lembrando que o
deputado Bruno Souza, o Autor, poderia ser
possivelmente o primeiro a falar. Coloca estes
procedimentos, esperando que haja acordo
entre os Deputados. Mesmo com a palavra
somente aos Líderes, sugere limitar o tempo,
em torno de três e cinco minutos. Entretanto,
se todos os Deputados falarem, o tempo
deveria ser de um a dois minutos. Deixa estas
sugestões para que, na terça-feira, os procedi-
mentos já estejam acordados.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Informa
que a matéria foi aprovada na comissão pela
manhã, às 15h30 foi assinado o ofício, e
imediatamente foi remetido ao governador. Se
o governador devolver amanhã, será convocada
uma sessão extraordinária.
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS - Faz outra
indagação em relação ao projeto do Deputado
Miotto: como foi feito o encaminhamento e se
há alguma efetiva postura da Mesa Diretora em
relação ao citado projeto.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Esclarece
que, cumprido o Regimento e a Resolução
feita para este período excepcional, a
matéria vai à comissão de Finanças e, tão
logo pronta, vem a Plenário.

Deputado Maurício Eskudlark - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a
palavra ao sr. Deputado Maurício Eskudlark.
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK - Parabeniza
o Deputado Valdir Cobalchini pela participação
no grupo, pois sabe que no momento este
esforço tem que ser reconhecido.

Deputado Marcos Vieira - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a
palavra ao sr. Deputado Marcos Vieira. Registra que foi procurado por um

proprietário de hotéis e motéis em Canoinhas,
e outros, que teriam a informação de um
colunista político com a previsão de retorno
deste segmento na próxima segunda-feira, com
algumas restrições. Indaga se há alguma
informação a esse respeito.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Quanto à
convocação do Secretário da Saúde, completa a
sua sugestão: além de serem por escrito as
perguntas, que a cada três perguntas feitas ao
secretário ele responda. Não deixando tudo para o
final, porque senão deixa de responder algumas.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Feita a
proposta do deputado Neodi Saretta, de que o
secretário teria 10 minutos para fazer a sua
explanação, e depois os Líderes indicariam os
deputados que se manifestariam em nome das
Bancadas. Em seguida poderia ser aberta a
palavra para todos os deputados
perguntarem por até três minutos, o que
demandaria um tempo razoável.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Fica
mantido o acordo anterior, da sugestão do
Deputado Neodi Saretta, que vai presidir e
adota os procedimentos. A presente sugestão
do Deputado Marcos Vieira fica sujeita à
deliberação do Presidente.

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI - Informa que
hoje não foi discutida a questão dos hotéis,
mas em princípio esta questão está pautada
para a próxima semana. Havendo reunião no
sábado ou domingo, poderá repassar aos
grupos dos deputados todas as deliberações,
não apenas com o grupo econômico, mas
também com o governo, pois participarão da
reunião os secretários da Fazenda e da Saúde,
e posteriormente o governador fará uma
coletiva, informando quais as atividades que
retornarão na segunda-feira.

Deputado Marcos Vieira - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a
palavra ao Deputado Marcos Vieira.

Deputada Ada De Luca - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Sugere o seguinte
encaminhamento: até terça-feira, os deputados
que desejarem, deixam formuladas as
perguntas com o deputado Neodi Saretta, para
que não seja necessário entrar em explicações
e introdução. As perguntas seriam feitas por
escrito, e o deputado Neodi Saretta as faria em
nome do deputado.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a
palavra à Deputada Ada De Luca.
DEPUTADA ADA DE LUCA - Afirma que os
Parlamentares, e principalmente a Presidência
da Casa, estão sendo modelo para qualquer
Assembleia. Entretanto, 10 dias, num estado
de calamidade pública, de emergência,
considera um absurdo. Concorda com o
deputado Ismael dos Santos quanto ao
assunto, afirmando que é preciso mudar isso.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK - Afirma que
hotéis são importantes para o retorno da
atividade econômica como um todo, para os
revendedores, viajantes, autônomos.

DEPUTADO JULIO GARCIA - Diz que a sugestão
é inovadora e precisa da concordância de todos
os Parlamentares.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Sugere
que as demais informações sejam feitas
através do grupo.Deputado Valdir Cobalchini - Pede a

palavra, pela ordem.Consulta sobre a proposta do
Deputado Marcos Vieira, de fazer as perguntas
por escrito.

A Presidência agradece ao Deputado
Valdir Cobalchini, que representa a Assembleia
neste comitê, trazendo as informações, e levando
também aquilo que é opinião dos deputados.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a
palavra ao sr. Deputado Valdir Cobalchini.

Registra que os srs. deputados
concordam e o sr. Deputado Moacir Sopelsa
acrescenta que as perguntas poderiam ser
feitas pela Bancada.

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI - Diz que, por
designação da Presidência, faz parte do grupo
econômico constituído por alguns secretários
de estado, coordenado pelo secretário da
Fazenda, e também o Cofen. Informa aos srs.
deputados que hoje teve uma reunião, e
gradativamente alguns segmentos estão sendo
chamados a voltar à atividade, como, por
exemplo, a cadeia automobilística, mas nesta
semana nenhum outro segmento será
incorporado ao trabalho. Na segunda-feira,
segmentos que o grupo já havia aprovado
retornarão, como o vestuário, calçados e
outros. Informa que haverá uma reunião no

Comunica também que em função de
diversos pedidos, e houve um cuidado neste
novo modelo de sessão virtual, mas tem havido
muitos pedidos para que a transmissão seja ao
vivo pela TVAL.

Desta forma, como é uma sessão, a
Presidência vai abrir a sessão, passa o
comando dos trabalhos para o Presidente da
Comissão de Saúde, que vai conduzir toda a
sessão a partir daí. Assim, todos concordam e
fica convocada para terça-feira, às 14h.

Antes de encerrar a presente sessão,
convoca outra, Especial, para o dia 14,
terça-feira, às 14h, para ouvir o Secretário de
Estado da Saúde. E às 16h, sessão plenária.
As comissões terão sessões deliberativas
conforme o estabelecido.

Deputado Ismael dos Santos - Pede a
palavra, pela ordem.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Concede a
palavra ao sr. Deputado Ismael dos Santos.

Está encerrada a sessão.
[Transcrição e revisão da ata: Taquígrafa Sara].
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A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA DESIGNAR a servidora do Quadro de Pessoal da

Assembleia Legislativa ANE CAROLINE SCHEFFER, matrícula 6811, na

Comissão Legal - COMISSAO DE ELABORACAO DE EDITAIS, CONTRATOS

E CADASTROS, atribuindo-lhe a gratificação de exercício no valor

equivalente a PL/FC-3, a contar de 1º de junho de 2020.

ATO DA MESA Nº 172, de 1º de junho de 2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, Deputado JULIO GARCIA - Presidente

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado Nilso Berlanda - Secretário

EXONERAR, a pedido, o servidor JAIR LUIS PEDRI,

matrícula nº 6410, do cargo de SECRETÁRIO PARLAMENTAR DA

PRESIDÊNCIA, código PL/DAS-6, do Quadro de Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar de 1º de junho de 2020 (GABINETE DA

PRESIDÊNCIA).

–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 175, de 1º de junho de 2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente RESOLVE: com fundamento no art. 20 da Resolução

nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e

alterações, com redação dada pela

Resolução nº 009, de 19 de dezembro de

2013, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado Nilso Berlanda - Secretário

–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 173, de 1º de junho de 2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

DESIGNAR o servidor do Quadro de Pessoal da

Assembleia Legislativa AUGUSTO CESAR FERREIRA, matrícula 6330,

como Presidente da Comissão Legal - COMISSAO DE ELABORACAO DE

EDITAIS, CONTRATOS E CADASTROS, a contar de 1º de junho de 2020.

RESOLVE:

DISPENSAR a servidora FABIOLA PROBST, matrícula

7210, da Comissão Legal - COMISSAO DE ELABORACAO DE EDITAIS,

CONTRATOS E CADASTROS, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de

Gratificação de Exercício, a contar de 1º de junho de 2020.

Deputado JULIO GARCIA - Presidente

Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado Nilso Berlanda - Secretário

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

Deputado Laércio Schuster - Secretário ATO DA MESA Nº 176, de 1º de junho de 2020

Deputado Nilso Berlanda - Secretário A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

–––– * * * ––––

ATO DA MESA Nº 174, de 1º de junho de 2020

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI

e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR, a pedido, o servidor MARCELO DE SOUZA

BRICK, matrícula nº 8554, do cargo de SECRETÁRIO PARLAMENTAR,

código PL/GAM-81, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a

contar de 1º de junho de 2020 (GABINETE DA PRESIDÊNCIA).

RESOLVE: com fundamento no art. 20 da Resolução

nº 002, de 11 de janeiro de 2006 e

alterações, com redação dada pela

Resolução nº 009, de 19 de dezembro de

2013, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

Deputado JULIO GARCIA - Presidente

Deputado Laércio Schuster - Secretário

Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––

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

ATA DE COMISSÃO PERMANENTE Deputado José Milton Scheffer e Deputado Marcius Machado.

Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente iniciou a reunião

submetendo à apreciação dos pares a Ata da 7ª Reunião Ordinária

da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, que foi aprovada por

unanimidade. O Deputado Marcos Vieira apresentou Cronograma de

Tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), referente ao

PL./0140.1/2020, de autoria do Governador do Estado, que

dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro

de 2021 e estabelece outras providências; que, posto em

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado

Milton Hobus e o Deputado Sargento Lima devolveram sem

manifestação o PL./0039.5/2020, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito especial em favor do

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E

TRIBUTAÇÃO DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA PELO SISTEMA SDD

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas,

em cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno,

reuniram-se no Plenário Deputado Osni Régis e por

videoconferência, sob a Presidência do Senhor Deputado Marcos

Vieira, os membros da Comissão: Deputado Fernando Krelling,

Deputado Jerry Comper, Deputada Luciane Carminatti, Deputado

Milton Hobus, Deputado Sargento Lima, Deputado Bruno Souza,
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Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP-SC), do Fundo

Estadual do Trabalho (FET-SC) e da Secretaria de Estado da

Infraestrutura e Mobilidade (SIE); posto em discussão e votação o

parecer favorável do Relator Deputado Marcos Vieira, foi aprovado

por unanimidade. Ainda usando a palavra, o Deputado Milton

Hobus relatou o PL./0135.4/2020, de autoria do Deputado

Sargento Lima, que reconhece o transporte coletivo urbano

municipal e intermunicipal de passageiros como essenciais para

população, ainda que em estado de calamidade, emergência,

epidemia ou pandemia; exarou parecer favorável, que, posto em

discussão e votação, foi aprovado por maioria com voto contrário

da Deputada Luciane Carminatti. Em seguida, o Deputado Sargento

Lima relatou o PL./0132.1/2020, de autoria do Deputado Milton

Hobus, que estabelece prazo mínimo para entrega de propostas

referentes aos editais de licitação de contratação da Administração

Pública Estadual; exarou parecer favorável, que, posto em

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais

havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença dos Depu-

tados Membros e demais presentes e encerrou a reunião. Eu,

Jéssica Camargo Geraldo, secretária de Comissão Permanente,

lavrei esta Ata que, após lida e aprovada pelos membros do

colegiado, será assinada pelo Presidente da Comissão e publicada

no Diário da Assembleia.

do Estado e do § 1º do art. 311 do Regimento Interno, promulga a
presente Lei:

Art. 1º Fica obrigada a Agência de Fomento de Santa
Catarina S.A. (BADESC) até dezembro de 2020, a direcionar os
recursos remanescentes, na data de publicação desta Lei, de sua
linha de crédito prevista para este ano, para o financiamento do
capital de giro das micro e pequenas empresas, dos
microempreendedores individuais e dos empreendimentos de
economia solidária.

§ 1º O crédito emprestado para o capital de giro das micro e
pequenas empresas terá carência de pagamento de 6 (seis) a 12
(doze) meses e será quitado em até 36 (trinta e seis) meses, em
parcelas iguais e sucessivas, sem juros, encargos ou multas.

§ 2º Ocorrendo inadimplência no pagamento do empréstimo,
haverá recálculo da dívida, com a aplicação de taxa Selic entre a data
da contratação e a data de vencimento do empréstimo, com anteci-
pação de vencimento do total devido.

§ 3º Para obtenção do empréstimo de que trata este artigo,
do tomador não deverá ser exigida garantia real e faturamento
desproporcional ao valor do empréstimo.

§ 4º A Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. (BADESC)
deverá reter neste ano todos os valores correspondentes aos juros
sobre capital próprio e lucros para aplicação em linha de crédito.

Art. 2º Após 90 (noventa) dias a partir da data de publicação
desta Lei, eventual saldo não destinado ao financiamento do capital de
giro das micro e pequenas empresas, dos microempreendedores
individuais e dos empreendimentos de economia solidária, de que trata
o art. 1º desta Lei, poderá ser disponibilizado por meio das demais
linhas de crédito do BADESC.

Plenário Deputado Osni Régis, 13 de maio de 2020.

Deputado Marcos Vieira

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

LEIS Art. 3º O Governo do Estado de Santa Catarina subsidiará
com a fonte orçamentária de contingenciamento, em favor do
BADESC, os juros e os encargos da linha de crédito de que trata o
art. 1º desta Lei.

LEI Nº 17.939, DE 4 DE MAIO DE 2020
Parte vetada pelo Governador do Estado e mantida pela

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina do Projeto de
Lei que foi convertido na Lei nº 17.939, de 4 de maio de 2020,
que “Suspende até o dia 31 de dezembro de 2020 a
obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e
qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de
saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões
estadual e municipais, bem como da política hospitalar
catarinense”.

Art. 4º Fica prorrogado o prazo de pagamento, em 120 (cento
e vinte) dias, das parcelas de empréstimos dos Municípios e dos
estabelecimentos de contribuinte optante pelo Simples Nacional junto à
Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. (BADESC).

Parágrafo único. A suspensão temporária da dívida de
empréstimo dependerá de prévia comunicação do contribuinte, via
internet, por intermédio da página oficial da Agência de Fomento de
Santa Catarina S.A. (BADESC).

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, nos termos do § 7º do art. 54 da Constituição
do Estado e do § 1º do art. 311 do Regimento Interno, promulga a
seguinte parte da Lei:

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 29 de maio de

2020.
Deputado JULIO GARCIA

“Art. 1º .............................................................................. Presidente
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo

aos hospitais filantrópicos, aos hospitais municipais e às clínicas de
hemodiálise não enquadrados na política hospitalar catarinense.”

–––– * * * ––––

PORTARIAS
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 29 de maio de

2020. PORTARIA Nº 505, de 1º de junho de 2020
Deputado JULIO GARCIA 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

Presidente
–––– * * * ––––

LEI Nº 17.949, DE 29 DE MAIO DE 2020
Obriga a Agência de Fomento de Santa
Catarina S.A. (BADESC), até dezembro de
2020, a direcionar os recursos
remanescentes de sua linha de crédito
prevista para este ano, para o financiamento
do capital de giro das micro e pequenas
empresas, dos microempreendedores
individuais e dos empreendimentos de
economia solidária, e adota outras
providências.

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor NERI XAVIER DOS SANTOS,

matrícula nº 9366, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-51, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 03 de junho de 2020 (Gab Dep Ismael dos Santos).

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos InterinoO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, nos termos do § 7º do art. 54 da Constituição –––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 506, de 1º de junho de 2020 RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe

são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001,

de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art.

4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016, e

Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
NOMEAR LUCIANE DE MORAES MARTINS, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,

código PL/GAL-75, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do

Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse

(Liderança PRB - Lages).

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor JULIANO CAMPESTRINI,

matrícula nº 9435, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-93, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Ricardo Alba).

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––
Luiz Eduardo de Souza PORTARIA Nº 510, de 1º de junho de 2020
Diretor de Recursos Humanos Interino 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 507, de 1º de junho de 2020

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe

são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001,

de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art.

4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016, e

Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR o servidor MAURO MAURICIO BIONDO,

matrícula nº 8733, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-81, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Altair Silva).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

CHRISTIAN DOS SANTOS JANUARIO, matrícula nº 9458, de PL/GAL-86

para o PL/GAL-89 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a

contar de 1º de junho de 2020 (Liderança do Novo).

Luiz Eduardo de Souza

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

Luiz Eduardo de SouzaPORTARIA Nº 508, de 1º de junho de 2020.
Diretor de Recursos Humanos interinoO 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 511, de 1º de junho de 2020.

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe

são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001,

de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art.

4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016, e

Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

NOMEAR RICHARD GUINZANI, para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-60,

Atividade Parlamentar Externa- Biométrico, do Quadro do Pessoal da

Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Julio

Garcia - Criciúma).
NOMEAR JOSE SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,

código PL/GAB-72, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do

Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab

Dep Altair Silva).

Luiz Eduardo de Souza

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

PORTARIA Nº 509, de 1º de junho de 2020. Luiz Eduardo de Souza
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe

são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001,

de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art.

4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016, e

Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 512, de 1º de junho de 2020

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
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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 PL/GAB-34 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Felipe Estevão).

Luiz Eduardo de Souza
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

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

EXONERAR a servidora GIZELI ESTEVAM BAESSO,

matrícula nº 9625, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAM-69, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (MD - 2ª Vice-Presidência).

PORTARIA Nº 516, de 1º de junho de 2020

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

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 513, de 1º de junho de 2020

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

FELIPE MARCAL RUBI, matrícula nº 10583, de PL/GAB-79 para o

PL/GAB-49 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Bruno Souza).

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora SANTINA IZE ROSA, matrícula

nº 6915 do cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-77, do

Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de junho

de 2020 (Gab Dep Rodrigo Minotto).

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos interino

Luiz Eduardo de Souza –––– * * * ––––

Diretor de Recursos Humanos Interino PORTARIA Nº 517, de 1º de junho de 2020
–––– * * * –––– 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 514, de 1º de junho de 2020

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 GIOVANA HOFFMAN

MIOTTELLO, matrícula nº 9594, do cargo de Secretário Parlamentar,

código PL/GAB-23, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a

contar de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Felipe Estevão).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

JONAS EDSON VARELA PINTO, matrícula nº 9459, de PL/GAB-86 para

o PL/GAB-91 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Bruno Souza).

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 515, de 1º de junho de 2020 Luiz Eduardo de Souza

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe

são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001,

de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art.

4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016, e

Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

Diretor de Recursos Humanos interino

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 518, de 1º de junho de 2020

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe

são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001,

de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar

nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art.

4º da Lei Complementar nº 672, de 19 de janeiro de 2016, e

Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

EDUARDO JOAO RODRIGUES, matrícula nº 10180, de PL/GAB-81 para
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

SAMUEL MORO JACQUES, matrícula nº 9460, de PL/GAB-43 para o

PL/GAB-49 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Bruno Souza).

PORTARIA Nº 522, de 1º de junho de 2020

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
Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos interino
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 519, de 1º de junho de 2020

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

FABIANO BREGGNE PIRES, matrícula nº 5643, de PL/GAB-84 para o

PL/GAB-81 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Ada Faraco de Luca).

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,

Luiz Eduardo de Souza

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

PORTARIA Nº 523, de 1º de junho de 2020
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

DAVID GUILHERME WEGNER SILVA, matrícula nº 10229, de

PL/GAB-50 para o PL/GAB-55 do Quadro de Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Bruno Souza).

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
Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos interino
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 520, de 1º de junho de 2020

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

ALTAIR MAGAGNIN JUNIOR, matrícula nº 10595, de PL/GAB-52 para o

PL/GAB-78 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Ada Faraco de Luca).RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, Luiz Eduardo de Souza
EXONERAR o servidor SIDNEI CESAR DE SOUZA,

matrícula nº 10584 do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-79, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Bruno Souza).

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

PORTARIA Nº 524, de 1º de junho de 2020.

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

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 521, de 1º de junho de 2020

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, NOMEAR LARISSA TEIXEIRA, para exercer o cargo de

provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-80,

Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep Felipe Estevão-

Tubarão).

EXONERAR o servidor WILLIAN ANDREI DE SOUZA DA

ROSA, matrícula nº 9476 do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-43, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 1º de junho de 2020 (Gab Dep Bruno Souza).
Luiz Eduardo de SouzaLuiz Eduardo de Souza
Diretor de Recursos Humanos InterinoDiretor de Recursos Humanos Interino

–––– * * * –––––––– * * * ––––
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PORTARIA Nº 525, de 1º de junho de 2020. RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no

art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de

2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de

19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

EXONERAR o servidor ANTONIO JOSE DUARTE LIMA,

matrícula nº 3248, do cargo de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-71, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Jerry Comper).

Luiz Eduardo de Souza

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,

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

PORTARIA Nº 529, de 02 de junho de 2020

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no

art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de

2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de

19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

NOMEAR MONICA PASETO SPILLERE, para exercer o

cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código

PL/GAB-77, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da

Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Dep

Rodrigo Minotto- Nova Veneza).

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,

Luiz Eduardo de Souza

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

PORTARIA Nº 526, de 02 de junho de 2020

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA, matrícula nº 4259, de

PL/GAB-98 para o PL/GAB-97 do Quadro de Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar de 02 de junho de 2020 (Gab Dep VoInei Weber).

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos interino

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 530, de 02 de junho de 2020

EXONERAR o servidor MATHEUS FERRARESI

BRAUNSPERGER, matrícula nº 8705, do cargo de Secretário

Parlamentar, código PL/GAB-64, do Quadro do Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Fernando

Krelling).

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 2016Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos Interino RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 527, de 02 de junho de 2020

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

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

JOEL CASAGRANDE DE LIMA, matrícula nº 4284, de PL/GAB-85 para o

PL/GAB-84 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep VoInei Weber).RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, Luiz Eduardo de Souza

EXONERAR o servidor AMILTON JOSE DOS SANTOS,

matrícula nº 9440, do cargo de Secretário Parlamentar, código

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

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Jerry Comper).

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

PORTARIA Nº 531, de 02 de junho de 2020

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

Luiz Eduardo de Souza

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

PORTARIA Nº 528, de 02 de junho de 2020

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,
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

DANIEL DA SILVA MACHADO, matrícula nº 10294, de PL/GAB-23 para

o PL/GAB-43 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep VoInei Weber).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

PAULO ROBERTO DA SILVA, matrícula nº 7270, de PL/GAB-81 para o

PL/GAB-79 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Jerry Comper).

Luiz Eduardo de Souza Luiz Eduardo de Souza

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

PORTARIA Nº 532, de 02 de junho de 2020 PORTARIA Nº 535, de 02 de junho de 2020

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: 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

EZIO JEVIS MANOEL, matrícula nº 8571, de PL/GAB-56 para o

PL/GAB-63 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Luiz Fernando Vampiro).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora

MARIA DOS REMEDIOS DE OLIVEIRA PAMPLONA, matrícula nº 7673,

de PL/GAB-71 para o PL/GAB-66 do Quadro de Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Jerry Comper).

Luiz Eduardo de Souza Luiz Eduardo de Souza

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

PORTARIA Nº 533, de 02 de junho de 2020 PORTARIA Nº 536, de 02 de junho de 2020

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: 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

JOAO DAL PONT, matrícula nº 3308, de PL/GAB-72 para o PL/GAB-70

do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de

junho de 2020 (Gab Dep Jerry Comper).

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora

DEA KARLA CUSTPRIO VIEIRA, matrícula nº 8726, de PL/GAB-73 para

o PL/GAB-71 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Jerry Comper).

Luiz Eduardo de Souza Luiz Eduardo de Souza

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

PORTARIA Nº 534, de 02 de junho de 2020 PORTARIA Nº 537, de 02 de junho de 2020

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: 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,
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, da servidora

GABRIELA MOREIRA DA MAIA, matrícula nº 8736, de PL/GAB-62 para

o PL/GAB-57 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Jerry Comper).

PORTARIA Nº 541, de 02 de junho de 2020.

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

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos interino
–––– * * * –––– RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

PORTARIA Nº 538, de 02 de junho de 2020.
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no

art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de

2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de

19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
NOMEAR GUILHERME PEREIRA SONAGLIO, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,

código PL/GAB-64, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do

Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab

Dep Jesse Lopes).

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,

Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos Interino
–––– * * * ––––NOMEAR ANTONIO JOSE DUARTE LIMA, matrícula

3248, exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário

Parlamentar, código PL/GAB-64, Atividade Administrativa Interna, do

Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 02 de junho

de 2020 (Gab Dep Fernando Krelling).

PORTARIA Nº 542, de 02 de junho de 2020

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

Luiz Eduardo de Souza

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

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

PORTARIA Nº 539, de 02 de junho de 2020
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 ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

ENEIDA DA PAIXAO SCARAMBONE, matrícula nº 9592, de PL/GAB-55

para o PL/GAB-50 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a

contar de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Felipe Estevão).

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

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

EXONERAR a servidora FRANCIELY REGINA DOS

SANTOS VIEIRA, matrícula nº 10474, do cargo de Secretário

Parlamentar, código PL/GAM-72, do Quadro do Pessoal da Assembleia

Legislativa, a contar de 02 de junho de 2020 (4º SECRETARIA).
Luiz Eduardo de Souza

Diretor de Recursos Humanos interino
Luiz Eduardo de Souza –––– * * * ––––
Diretor de Recursos Humanos Interino

PORTARIA Nº 543, de 02 de junho de 2020
–––– * * * ––––

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 540, de 02 de junho de 2020.
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no

art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de

2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de

2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de

19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei

nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor

EURICO ALVES DE OLIVEIRA, matrícula nº 9494, de PL/GAB-66 para o

PL/GAB-69 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar

de 02 de junho de 2020 (Gab Dep Felipe Estevão).

NOMEAR DANIELE FURTADO DOS SANTOS, para

exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Parlamentar,

código PL/GAB-51, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do

Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab

Dep Ismael dos Santos - Criciuma).

Luiz Eduardo de Souza Luiz Eduardo de Souza
Diretor de Recursos Humanos Interino Diretor de Recursos Humanos interino

–––– * * * –––– –––– * * * ––––
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