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A T A S  

ATAS DE PLENÁRIO 

ATA DA 029ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL

se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca – Ana Campagnolo 

Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz – Felipe Estevão 

Jair Miotto - Jean Kuhlmann - Jerry Comper – Jessé Lopes 

Laércio Schuster - Luciane Carminatti – Marcius Machado - Marcos Vieira 

Milton Hobus – Moacir Sopelsa – Neodi Saretta – 

Rodrigo Minotto - Romildo Titon – Sargento Lima - Sergio Motta 

Deputado Nilso Berlanda 

DEPUTADO NILSO BERLANDA(Presidente) – Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita a leitura da 

ata da sessão anterior para aprovação e a distribuição do expediente aos senhores deputados.

********** 

Breves Comunicações 

Não havendo oradores inscritos em Breves Comunicações, passa ao horário reservado aos Partidos Políticos. 

********** 

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 

EXPEDIENTE 

 

 
 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 
Palácio Barriga Verde - Centro Cívico Tancredo Neves 
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC 

CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 3221-2500 
Internet: www.alesc.sc.gov.br 

 
IMPRESSÃO PRÓPRIA - ANO XXIX 

NESTA EDIÇÃO: 14 PÁGINAS 

27/04/2021 

Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  
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REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021 
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Felipe Estevão – Fernando Krelling - 

Jessé Lopes - João Amin – José Milton 

Marcos Vieira – Marlene Fengler – 

 Nilso Berlanda - Padre Pedro 

Sergio Motta – Silvio Dreveck - 

Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita a leitura da 

ata da sessão anterior para aprovação e a distribuição do expediente aos senhores deputados. 

Não havendo oradores inscritos em Breves Comunicações, passa ao horário reservado aos Partidos Políticos.  
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Partido: PT 

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) 

Secretaria de Estado da Saúde e com a OZZ, empresa que administra o Samu, a Procuradoria

com representantes dos trabalhadores do Samu, através dos sindicatos que os representam no Estado. Destaca que mais 

de uma vez foram discutidos os itens que 

precisam ser ajustadas:  sob o ponto de vista legal, quanto ao reequilíbrio econômico do contrato; por parte dos 

trabalhadores, o  recebimento dos seus direitos trabalhistas;  e a i

Ressalta que o serviço do Samu é muito importante, e é preciso garantir a sua funcionalidade, sendo fundamental que as 

questões pendentes sejam resolvidas, e cobra mais produtividade do Governo na

 Menciona que está acompanhando com apreensão o ritmo lento da vacinação no Brasil e no Estado, 

dizendo que são poucas as doses que estão chegando à Santa Catarina. Alerta que a Alesc já aprovou duas leis 

importantes, que tratam da normatização da compra de vacinas para acelerar o processo de vacinação, e outra lei que dá 

isenção do ICMS sobre as mesmas. Portanto, é importante o Estado catarinense ser proativo e fazer o que outros Estados 

já fizeram, a busca de mais vacinas.   

 Conclui, acrescentando que é necessário fazer a vacinação progredir com mais rapidez, pois todos são 

prioritários, a Covid-19 não atinge só quem tem mais idade, já que muitos jovens estão sendo contaminados e até 

chegando a óbito. [Taquígrafa: Ana Maria]   

Partido: PSC 

DEPUTADO JAIR MIOTTO (Orador) 

Ambientalista Palhoça Menos Lixo, associação que trabalha na conscientização ambiental, a qual estará promovendo uma 

ação no dia 25 de abril de 2021, no rio Cubatão Sul, em Palhoça, onde será feito conscientização ambiental e coleta de 

resíduos. Encerra convidando a todos para conhecer a ação. 

Partido: PSD 

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS (Orador) 

Carmen Zanotto, quando vários assuntos foram discutidos, mas principalmente a questão da vacina para os funcionários 

das comunidades terapêuticas, uma vez que essas entidades estão listadas como atividades de saúde, e os trabalhadores 

atuam na linha de frente. Fala que em visitas nas referidas comunidades, logicamente com os protocolos sanitários, 

percebe-se a preocupação dos profissionais que atuam nessa área, como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, 

sendo que a Secretária se dispôs a analisar esse grupo como prioridade no processo de vacinação, sendo que com mil 

vacinas seria possível cobrir esse campo e formar uma barreira de proteção, principalmente para os acolhidos nas mais de 

70 comunidades que, atualmente, estão ligadas  a

[Taquígrafa: Sílvia] 

Partido: PL 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Orador) 

virtual, com o Vereador de Navegantes, Jonas, junto ao presi

dificuldades do município de Navegantes. Lamenta o crime que ocorreu no município, onde uma senhora de 35 anos foi 

violentamente assassinada. Expressa sua revolta em ver pessoas sendo liberadas de

violentos, e também com o grande número de feminicídios que vêm ocorrendo. Mostra

mesmo com as medidas protetivas, pois acredita que é uma ilusão acreditar que irão se apresentar, consegu

reabilitar-se socialmente. 

Demonstra preocupação em combater a violência contra a mulher, e relata que recebeu o prefeito Jorge 

Kruger e a vereadora Gilmara Giotti, para acompanhá

recebidos pelo Delegado Geral Paulo Koerich e pelo Delegado Fernando Kalfas.  Conta que a reunião abordou sobre a 
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Partidos Políticos 

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) – Retoma assunto tratado em reunião com representantes da 

ado da Saúde e com a OZZ, empresa que administra o Samu, a Procuradoria

com representantes dos trabalhadores do Samu, através dos sindicatos que os representam no Estado. Destaca que mais 

de uma vez foram discutidos os itens que estão pendentes no contrato de gestão do Samu, dizendo que várias questões 

precisam ser ajustadas:  sob o ponto de vista legal, quanto ao reequilíbrio econômico do contrato; por parte dos 

trabalhadores, o  recebimento dos seus direitos trabalhistas;  e a infraestrutura de alguns locais, que estão até sem 

Ressalta que o serviço do Samu é muito importante, e é preciso garantir a sua funcionalidade, sendo fundamental que as 

questões pendentes sejam resolvidas, e cobra mais produtividade do Governo na condução do assunto. 

Menciona que está acompanhando com apreensão o ritmo lento da vacinação no Brasil e no Estado, 

dizendo que são poucas as doses que estão chegando à Santa Catarina. Alerta que a Alesc já aprovou duas leis 

ormatização da compra de vacinas para acelerar o processo de vacinação, e outra lei que dá 

isenção do ICMS sobre as mesmas. Portanto, é importante o Estado catarinense ser proativo e fazer o que outros Estados 

i, acrescentando que é necessário fazer a vacinação progredir com mais rapidez, pois todos são 

19 não atinge só quem tem mais idade, já que muitos jovens estão sendo contaminados e até 

[Taquígrafa: Ana Maria]    

DEPUTADO JAIR MIOTTO (Orador) - Relata que recebeu a visita do coordenador Leonardo, do Instituto 

Ambientalista Palhoça Menos Lixo, associação que trabalha na conscientização ambiental, a qual estará promovendo uma 

no rio Cubatão Sul, em Palhoça, onde será feito conscientização ambiental e coleta de 

resíduos. Encerra convidando a todos para conhecer a ação. [Taquigrafia: Northon] 

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS (Orador) - Faz o registro da reunião com a Secr

Carmen Zanotto, quando vários assuntos foram discutidos, mas principalmente a questão da vacina para os funcionários 

das comunidades terapêuticas, uma vez que essas entidades estão listadas como atividades de saúde, e os trabalhadores 

m na linha de frente. Fala que em visitas nas referidas comunidades, logicamente com os protocolos sanitários, 

se a preocupação dos profissionais que atuam nessa área, como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, 

spôs a analisar esse grupo como prioridade no processo de vacinação, sendo que com mil 

vacinas seria possível cobrir esse campo e formar uma barreira de proteção, principalmente para os acolhidos nas mais de 

70 comunidades que, atualmente, estão ligadas  ao  Programa Reviver e que são patrocinadas pelo Governo do Estado. 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Orador) - Informa que, no dia anterior houve uma reunião, de forma 

virtual, com o Vereador de Navegantes, Jonas, junto ao presidente da Celesc, a quem agradece, para tratar sobre algumas 

dificuldades do município de Navegantes. Lamenta o crime que ocorreu no município, onde uma senhora de 35 anos foi 

violentamente assassinada. Expressa sua revolta em ver pessoas sendo liberadas de presídios, inclusive com crimes 

violentos, e também com o grande número de feminicídios que vêm ocorrendo. Mostra-se contrário à soltura de bandidos, 

mesmo com as medidas protetivas, pois acredita que é uma ilusão acreditar que irão se apresentar, consegu

Demonstra preocupação em combater a violência contra a mulher, e relata que recebeu o prefeito Jorge 

Kruger e a vereadora Gilmara Giotti, para acompanhá-los em uma reunião na Delegacia Geral da Polícia Civil, onde fo

recebidos pelo Delegado Geral Paulo Koerich e pelo Delegado Fernando Kalfas.  Conta que a reunião abordou sobre a 

3 

Resolução nº 006, de 2009.  
Sistema Informatizado de Editoração 

Retoma assunto tratado em reunião com representantes da 

ado da Saúde e com a OZZ, empresa que administra o Samu, a Procuradoria-Geral do Estado e, também, 

com representantes dos trabalhadores do Samu, através dos sindicatos que os representam no Estado. Destaca que mais 

estão pendentes no contrato de gestão do Samu, dizendo que várias questões 

precisam ser ajustadas:  sob o ponto de vista legal, quanto ao reequilíbrio econômico do contrato; por parte dos 

nfraestrutura de alguns locais, que estão até sem internet. 

Ressalta que o serviço do Samu é muito importante, e é preciso garantir a sua funcionalidade, sendo fundamental que as 

condução do assunto.  

Menciona que está acompanhando com apreensão o ritmo lento da vacinação no Brasil e no Estado, 

dizendo que são poucas as doses que estão chegando à Santa Catarina. Alerta que a Alesc já aprovou duas leis 

ormatização da compra de vacinas para acelerar o processo de vacinação, e outra lei que dá 

isenção do ICMS sobre as mesmas. Portanto, é importante o Estado catarinense ser proativo e fazer o que outros Estados 

i, acrescentando que é necessário fazer a vacinação progredir com mais rapidez, pois todos são 

19 não atinge só quem tem mais idade, já que muitos jovens estão sendo contaminados e até 

Relata que recebeu a visita do coordenador Leonardo, do Instituto 

Ambientalista Palhoça Menos Lixo, associação que trabalha na conscientização ambiental, a qual estará promovendo uma 

no rio Cubatão Sul, em Palhoça, onde será feito conscientização ambiental e coleta de 

Faz o registro da reunião com a Secretária da Saúde, 

Carmen Zanotto, quando vários assuntos foram discutidos, mas principalmente a questão da vacina para os funcionários 

das comunidades terapêuticas, uma vez que essas entidades estão listadas como atividades de saúde, e os trabalhadores 

m na linha de frente. Fala que em visitas nas referidas comunidades, logicamente com os protocolos sanitários, 

se a preocupação dos profissionais que atuam nessa área, como psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, 

spôs a analisar esse grupo como prioridade no processo de vacinação, sendo que com mil 

vacinas seria possível cobrir esse campo e formar uma barreira de proteção, principalmente para os acolhidos nas mais de 

o  Programa Reviver e que são patrocinadas pelo Governo do Estado. 

que, no dia anterior houve uma reunião, de forma 

dente da Celesc, a quem agradece, para tratar sobre algumas 

dificuldades do município de Navegantes. Lamenta o crime que ocorreu no município, onde uma senhora de 35 anos foi 

presídios, inclusive com crimes 

se contrário à soltura de bandidos, 

mesmo com as medidas protetivas, pois acredita que é uma ilusão acreditar que irão se apresentar, conseguir emprego e 

Demonstra preocupação em combater a violência contra a mulher, e relata que recebeu o prefeito Jorge 

los em uma reunião na Delegacia Geral da Polícia Civil, onde foram 

recebidos pelo Delegado Geral Paulo Koerich e pelo Delegado Fernando Kalfas.  Conta que a reunião abordou sobre a 
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criação de uma delegacia especializada em proteção à mulher, em Timbó, onde ocorrerá a mudança do Fórum, e o prédio 

antigo ficará à disposição da Prefeitura do município, que cederá parte desse imóvel para a criação da delegacia 

especializada em proteção à mulher. Cita que a delegacia deve contar com uma delegada, escrivã, agentes, psicólogos, 

assistente social e todos os profissionais neces

mulher vítima de crime chegar em uma delegacia, até mesmo para relatar o fato ocorrido. Lembra que, como Delegado 

Geral, incentivou a criação de delegacias de proteção à mulher. Relata 

montada junto a delegacia regional, inclusive com uma área de descontração para as crianças, para que seja possível tirar 

um pouco da carga negativa que a família sofre, fazendo com que seja possível conversar

evitando que esses crimes continuem acontecendo.

Registra que recebeu em seu gabinete, o prefeito de Bom Jesus do Oeste, Airton Reinehr, acompanhado de 

secretários, onde foram entregues cópias da emenda de R$ 120 mil, que a

Vereador Vilmar e do Sargento Eliseu da Polícia Militar. Comunica que essa emenda será usada para aquisição do kit que a 

polícia militar tem comprado, com viaturas e outros equipamentos para cada Município. 

de mais R$ 3 milhões, que atenderam mais de 27 municípios, que receberam viaturas, sistemas de monitoramento e outras 

necessidades que melhoram a segurança pública. Parabeniza o Sargento Vilmar pelo trabalho realizado em Bom Je

Oeste. Agradece a reunião que teve com o presidente da Câmara de Balneário Camboriú, vereador Marcos Augusto Kurtz, 

destacando um pedido de emenda parlamentar para o campo da Barra, solicitando que seja colocada grama sintética no 

local, no qual a prefeitura já está tratando da iluminação do espaço.

Explica que, todos os dias,  recebe informações estatísticas sobre a Covid

que o preocupam, pois tem ciência que houve a volta da lotação total, e quase todas as regiões, e

apresentaram crescimento no número de casos. Teme uma terceira onda da pandemia, relembrando que a situação ainda 

não está controlada, e reforça a necessidade de vacinas e de cuidados, pois a pandemia pode voltar a atingir o Estado.

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) 

falou no plenário sobre a criminalidade em Santa Catarina, sobretudo em relação ao feminicídio. Diz que, como oficial de 

justiça, trabalhou muito na defesa e proteção da mulher catarinense, em medidas que assegurem a proteção da mulher, 

através da aplicação da Lei Maria da Penha.  Concorda com o Deputado sobre a lei criminal no Brasil ser branda com o 

criminoso. Acredita que a Assembleia, dando visibilidade a

público para proteger as mulheres de forma efetiva.

Partido: PP 

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER (Orador) 

restritivas à pandemia, pois o número de óbitos é grande no Estado. Diz que a única medida eficaz é a vacinação, e 

pergunta qual o caminho correto, pois vários Parlamentares pensam de forma diferente em relação às medidas restritivas.

Fala do seu trabalho na defesa das pes

ações concretas de inclusão e parcerias, inclusive com a Federação Catarinense de Síndrome de Down e diversas 

associações. Lamenta que nos anos de 2020 e 2021 não foi possível à realização dos 

das pessoas com a síndrome devido à pandemia, e constata o seu crescimento como pessoa e como Deputado ao 

trabalhar com estes parceiros. 

Mostra-se favorável e preocupado com a vacinação das pessoas com a Síndrome de Down

mais vulneráveis a infecções por vírus e bactérias, segundo estudos. Apresenta dados sobre a saúde das pessoas com a 

Síndrome de Down, e lembra que o Estado tem cerca de dez mil pessoas com esta síndrome, os quais vivem em sociedade 

normalmente,  e até agora 20 pessoas com Down já faleceram devido à Covid

Faz um apelo para que se inclua no grupo prioritário de vacinação as pessoas com a Síndrome de Down, 

pois estas são quatro vezes mais vulneráveis às infecções e precisam de uma atenção

[Taquigrafia: Guilherme] 
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criação de uma delegacia especializada em proteção à mulher, em Timbó, onde ocorrerá a mudança do Fórum, e o prédio 

ição da Prefeitura do município, que cederá parte desse imóvel para a criação da delegacia 

especializada em proteção à mulher. Cita que a delegacia deve contar com uma delegada, escrivã, agentes, psicólogos, 

assistente social e todos os profissionais necessários para prestar o auxílio às vítimas. Entende a dificuldade de uma 

mulher vítima de crime chegar em uma delegacia, até mesmo para relatar o fato ocorrido. Lembra que, como Delegado 

Geral, incentivou a criação de delegacias de proteção à mulher. Relata que, em Curitibanos, a delegacia da mulher foi 

montada junto a delegacia regional, inclusive com uma área de descontração para as crianças, para que seja possível tirar 

um pouco da carga negativa que a família sofre, fazendo com que seja possível conversar com a vítima e apurar os fatos, 

evitando que esses crimes continuem acontecendo. 

Registra que recebeu em seu gabinete, o prefeito de Bom Jesus do Oeste, Airton Reinehr, acompanhado de 

secretários, onde foram entregues cópias da emenda de R$ 120 mil, que atende uma reivindicação do município, através do 

Vereador Vilmar e do Sargento Eliseu da Polícia Militar. Comunica que essa emenda será usada para aquisição do kit que a 

polícia militar tem comprado, com viaturas e outros equipamentos para cada Município. Comenta também sobre emendas 

de mais R$ 3 milhões, que atenderam mais de 27 municípios, que receberam viaturas, sistemas de monitoramento e outras 

necessidades que melhoram a segurança pública. Parabeniza o Sargento Vilmar pelo trabalho realizado em Bom Je

Oeste. Agradece a reunião que teve com o presidente da Câmara de Balneário Camboriú, vereador Marcos Augusto Kurtz, 

destacando um pedido de emenda parlamentar para o campo da Barra, solicitando que seja colocada grama sintética no 

refeitura já está tratando da iluminação do espaço. 

Explica que, todos os dias,  recebe informações estatísticas sobre a Covid-19 no Estado de Santa Catarina, 

que o preocupam, pois tem ciência que houve a volta da lotação total, e quase todas as regiões, e

apresentaram crescimento no número de casos. Teme uma terceira onda da pandemia, relembrando que a situação ainda 

não está controlada, e reforça a necessidade de vacinas e de cuidados, pois a pandemia pode voltar a atingir o Estado.

putado Ricardo Alba (Aparteante) - Parabeniza o Deputado pelo tema abordado, ressaltando que também 

falou no plenário sobre a criminalidade em Santa Catarina, sobretudo em relação ao feminicídio. Diz que, como oficial de 

e proteção da mulher catarinense, em medidas que assegurem a proteção da mulher, 

através da aplicação da Lei Maria da Penha.  Concorda com o Deputado sobre a lei criminal no Brasil ser branda com o 

criminoso. Acredita que a Assembleia, dando visibilidade a essa temática, será possível sensibilizar a sociedade e o poder 

público para proteger as mulheres de forma efetiva.[Taquigrafia: Northon] 

DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER (Orador) – Comenta que não se deve relaxar com as medidas 

demia, pois o número de óbitos é grande no Estado. Diz que a única medida eficaz é a vacinação, e 

pergunta qual o caminho correto, pois vários Parlamentares pensam de forma diferente em relação às medidas restritivas.

Fala do seu trabalho na defesa das pessoas com Síndrome de Down, promovendo esclarecimento, debates, 

ações concretas de inclusão e parcerias, inclusive com a Federação Catarinense de Síndrome de Down e diversas 

associações. Lamenta que nos anos de 2020 e 2021 não foi possível à realização dos seminários direcionados às questões 

das pessoas com a síndrome devido à pandemia, e constata o seu crescimento como pessoa e como Deputado ao 

se favorável e preocupado com a vacinação das pessoas com a Síndrome de Down

mais vulneráveis a infecções por vírus e bactérias, segundo estudos. Apresenta dados sobre a saúde das pessoas com a 

Síndrome de Down, e lembra que o Estado tem cerca de dez mil pessoas com esta síndrome, os quais vivem em sociedade 

mente,  e até agora 20 pessoas com Down já faleceram devido à Covid-19. 

Faz um apelo para que se inclua no grupo prioritário de vacinação as pessoas com a Síndrome de Down, 

pois estas são quatro vezes mais vulneráveis às infecções e precisam de uma atenção

27/04/2021 

Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  

criação de uma delegacia especializada em proteção à mulher, em Timbó, onde ocorrerá a mudança do Fórum, e o prédio 

ição da Prefeitura do município, que cederá parte desse imóvel para a criação da delegacia 

especializada em proteção à mulher. Cita que a delegacia deve contar com uma delegada, escrivã, agentes, psicólogos, 

sários para prestar o auxílio às vítimas. Entende a dificuldade de uma 

mulher vítima de crime chegar em uma delegacia, até mesmo para relatar o fato ocorrido. Lembra que, como Delegado 

que, em Curitibanos, a delegacia da mulher foi 

montada junto a delegacia regional, inclusive com uma área de descontração para as crianças, para que seja possível tirar 

com a vítima e apurar os fatos, 

Registra que recebeu em seu gabinete, o prefeito de Bom Jesus do Oeste, Airton Reinehr, acompanhado de 

tende uma reivindicação do município, através do 

Vereador Vilmar e do Sargento Eliseu da Polícia Militar. Comunica que essa emenda será usada para aquisição do kit que a 

Comenta também sobre emendas 

de mais R$ 3 milhões, que atenderam mais de 27 municípios, que receberam viaturas, sistemas de monitoramento e outras 

necessidades que melhoram a segurança pública. Parabeniza o Sargento Vilmar pelo trabalho realizado em Bom Jesus do 

Oeste. Agradece a reunião que teve com o presidente da Câmara de Balneário Camboriú, vereador Marcos Augusto Kurtz, 

destacando um pedido de emenda parlamentar para o campo da Barra, solicitando que seja colocada grama sintética no 

19 no Estado de Santa Catarina, 

que o preocupam, pois tem ciência que houve a volta da lotação total, e quase todas as regiões, exceto Florianópolis, 

apresentaram crescimento no número de casos. Teme uma terceira onda da pandemia, relembrando que a situação ainda 

não está controlada, e reforça a necessidade de vacinas e de cuidados, pois a pandemia pode voltar a atingir o Estado. 

Parabeniza o Deputado pelo tema abordado, ressaltando que também 

falou no plenário sobre a criminalidade em Santa Catarina, sobretudo em relação ao feminicídio. Diz que, como oficial de 

e proteção da mulher catarinense, em medidas que assegurem a proteção da mulher, 

através da aplicação da Lei Maria da Penha.  Concorda com o Deputado sobre a lei criminal no Brasil ser branda com o 

essa temática, será possível sensibilizar a sociedade e o poder 

Comenta que não se deve relaxar com as medidas 

demia, pois o número de óbitos é grande no Estado. Diz que a única medida eficaz é a vacinação, e 

pergunta qual o caminho correto, pois vários Parlamentares pensam de forma diferente em relação às medidas restritivas. 

soas com Síndrome de Down, promovendo esclarecimento, debates, 

ações concretas de inclusão e parcerias, inclusive com a Federação Catarinense de Síndrome de Down e diversas 

seminários direcionados às questões 

das pessoas com a síndrome devido à pandemia, e constata o seu crescimento como pessoa e como Deputado ao 

se favorável e preocupado com a vacinação das pessoas com a Síndrome de Down, pois estes são 

mais vulneráveis a infecções por vírus e bactérias, segundo estudos. Apresenta dados sobre a saúde das pessoas com a 

Síndrome de Down, e lembra que o Estado tem cerca de dez mil pessoas com esta síndrome, os quais vivem em sociedade 

Faz um apelo para que se inclua no grupo prioritário de vacinação as pessoas com a Síndrome de Down, 

pois estas são quatro vezes mais vulneráveis às infecções e precisam de uma atenção especial e diferenciada.  
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DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presidente) 

Pedido de Informação n. 0266/2021, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando, à Secretaria de 

Estado da Educação, informações acerca do Projeto elétrico doado por pais de alunos para melhoria das instalações 

elétricas da Escola de Educação Básica Tereza Martins de Brito.

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0267/2021, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando, à Secretaria de 

Estado da Infraestrutura, informações acerca do serviço de tapa

de 2021, na rodovia Ivo Silveira (SC-108). 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Moção n. 0264/2021, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, manifestando, aos familiares do Senhor Ivo 

Tadeu Bianchini, pesar pelo seu falecimento.

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0265/2021, de autoria do Deputado Ricardo Alba, manifestando apelo ao Presidente da República 

e ao Presidente do Instituo Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para que seja concedido trânsito livre aos 

moradores remanescentes do Parque Nacional da Serra do Itajaí.

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0266/2021, de autoria do Deputado Fernando Krelling, manifestando aplauso ao Projeto Social 

Anjos do Futsal, pela passagem dos seus 20 anos de implantação.

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam com

Aprovada. 

Moção n. 0267/2021, de autoria do Deputado Felipe Estevão, manifestando aplausos ao Presidente do 

Rotary Club de Laguna, pela passagem do 75º aniversário de sua fundação.

Em discussão. 
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********** 

Ordem do Dia 

DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presidente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia.

Pedido de Informação n. 0266/2021, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando, à Secretaria de 

da Educação, informações acerca do Projeto elétrico doado por pais de alunos para melhoria das instalações 

elétricas da Escola de Educação Básica Tereza Martins de Brito. 

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

Pedido de Informação n. 0267/2021, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando, à Secretaria de 

Estado da Infraestrutura, informações acerca do serviço de tapa-buracos executado entre os meses de Fevereiro e Março 

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

Moção n. 0264/2021, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, manifestando, aos familiares do Senhor Ivo 

esar pelo seu falecimento. 

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

Moção n. 0265/2021, de autoria do Deputado Ricardo Alba, manifestando apelo ao Presidente da República 

nstituo Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para que seja concedido trânsito livre aos 

moradores remanescentes do Parque Nacional da Serra do Itajaí. 

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

Moção n. 0266/2021, de autoria do Deputado Fernando Krelling, manifestando aplauso ao Projeto Social 

Anjos do Futsal, pela passagem dos seus 20 anos de implantação. 

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

Moção n. 0267/2021, de autoria do Deputado Felipe Estevão, manifestando aplausos ao Presidente do 

Rotary Club de Laguna, pela passagem do 75º aniversário de sua fundação. 

5 

Resolução nº 006, de 2009.  
Sistema Informatizado de Editoração 

Dá início à pauta da Ordem do Dia. 

Pedido de Informação n. 0266/2021, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando, à Secretaria de 

da Educação, informações acerca do Projeto elétrico doado por pais de alunos para melhoria das instalações 

Pedido de Informação n. 0267/2021, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando, à Secretaria de 

buracos executado entre os meses de Fevereiro e Março 

Moção n. 0264/2021, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, manifestando, aos familiares do Senhor Ivo 

Moção n. 0265/2021, de autoria do Deputado Ricardo Alba, manifestando apelo ao Presidente da República 

nstituo Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para que seja concedido trânsito livre aos 

Moção n. 0266/2021, de autoria do Deputado Fernando Krelling, manifestando aplauso ao Projeto Social 

Moção n. 0267/2021, de autoria do Deputado Felipe Estevão, manifestando aplausos ao Presidente do 
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(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0268/2021, de autoria do Deputado Jair Miotto, manifestando apelo ao Presidente do Supremo 

Tribunal Federal urgência no julgamento da ADI 2135, que dispõe sobre a quebra do Regime Jurídico Único dos s

públicos. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0544/2021, 0545/2021 e 0546/2021, 

de autoria do Deputado Valdir Cobalchini; 0547/2021, de autoria do Deputado Jerry Comper; 0548/2021, de autoria do 

Deputado Fernando Krelling; 0549/2021, 0550/2021 e 0551/2021, de autoria do Deputado Neodi Saretta; e 0552/2021, de 

autoria do Deputado Volnei Weber. 

A Presidência comunica, ainda, que serão enviadas aos destinatários, conforme determina o art. 206 do 

Regimento Interno, as Indicações n.s: 0795/2021, de autoria do Deputado Ivan Naatz; 0796/2021, de autoria do Deputado 

Dr. Vicente Caropreso; 0797/2021 e 0798/2021, de autori

Deputado Jerry Comper; 0800/2021, de autoria do Deputado Nilso Berlanda; 0801/2021 e 0807/2021, de autoria do 

Deputado Fernando Krelling; 0802/2021, de autoria do Deputado Jair Miotto; 0803/2021, 08

do Deputado Neodi Saretta; 0806/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado; 0808/2021, de autoria do Deputado 

Volnei Weber; 0809/2021 e 0810/2021, de autoria do Deputado Sergio Motta; e 0811/2021, de autoria do Deputado Br

Souza. 

Finda a pauta da Ordem do Dia. 

DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presidente) 

encerra a presente sessão, convocando outra, ordinária, para

 Está encerrada a sessão. 

(Ata sem revisão dos oradores) 

[Revisão: Taquígrafa Sara] 

 

 

 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 025

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, 

do Regimento Interno, no uso de suas atribuições
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provam permaneçam como se encontram. 

Moção n. 0268/2021, de autoria do Deputado Jair Miotto, manifestando apelo ao Presidente do Supremo 

Tribunal Federal urgência no julgamento da ADI 2135, que dispõe sobre a quebra do Regime Jurídico Único dos s

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

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0544/2021, 0545/2021 e 0546/2021, 

r Cobalchini; 0547/2021, de autoria do Deputado Jerry Comper; 0548/2021, de autoria do 

Deputado Fernando Krelling; 0549/2021, 0550/2021 e 0551/2021, de autoria do Deputado Neodi Saretta; e 0552/2021, de 

ica, ainda, que serão enviadas aos destinatários, conforme determina o art. 206 do 

Regimento Interno, as Indicações n.s: 0795/2021, de autoria do Deputado Ivan Naatz; 0796/2021, de autoria do Deputado 

Dr. Vicente Caropreso; 0797/2021 e 0798/2021, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini; 0799/2021, de autoria do 

Deputado Jerry Comper; 0800/2021, de autoria do Deputado Nilso Berlanda; 0801/2021 e 0807/2021, de autoria do 

Deputado Fernando Krelling; 0802/2021, de autoria do Deputado Jair Miotto; 0803/2021, 0804/2021 e 0805/2021, de autoria 

do Deputado Neodi Saretta; 0806/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado; 0808/2021, de autoria do Deputado 

Volnei Weber; 0809/2021 e 0810/2021, de autoria do Deputado Sergio Motta; e 0811/2021, de autoria do Deputado Br

Finda a pauta da Ordem do Dia. [Transcrição: Taquígrafa Sara] 

********** 

Explicação Pessoal 

DEPUTADO NILSO BERLANDA (Presidente) - Não havendo oradores inscritos em Explicação Pessoal, 

encerra a presente sessão, convocando outra, ordinária, para a semana subsequente, à hora regimental.

 

(Ata sem revisão dos oradores)  

 

ATOS DA PRESIDÊNCIA DL 

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 025-DL, de 2021 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, 

erno, no uso de suas atribuições 

P R E S I D Ê N C I A  

27/04/2021 

Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  

Moção n. 0268/2021, de autoria do Deputado Jair Miotto, manifestando apelo ao Presidente do Supremo 

Tribunal Federal urgência no julgamento da ADI 2135, que dispõe sobre a quebra do Regime Jurídico Único dos servidores 

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 0544/2021, 0545/2021 e 0546/2021, 

r Cobalchini; 0547/2021, de autoria do Deputado Jerry Comper; 0548/2021, de autoria do 

Deputado Fernando Krelling; 0549/2021, 0550/2021 e 0551/2021, de autoria do Deputado Neodi Saretta; e 0552/2021, de 

ica, ainda, que serão enviadas aos destinatários, conforme determina o art. 206 do 

Regimento Interno, as Indicações n.s: 0795/2021, de autoria do Deputado Ivan Naatz; 0796/2021, de autoria do Deputado 

a do Deputado Valdir Cobalchini; 0799/2021, de autoria do 

Deputado Jerry Comper; 0800/2021, de autoria do Deputado Nilso Berlanda; 0801/2021 e 0807/2021, de autoria do 

04/2021 e 0805/2021, de autoria 

do Deputado Neodi Saretta; 0806/2021, de autoria do Deputado Marcius Machado; 0808/2021, de autoria do Deputado 

Volnei Weber; 0809/2021 e 0810/2021, de autoria do Deputado Sergio Motta; e 0811/2021, de autoria do Deputado Bruno 

Não havendo oradores inscritos em Explicação Pessoal, 

a semana subsequente, à hora regimental. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, de acordo com o art. 52, inciso III, 



27/04/2021 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 

 

 
Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP
 

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Nilso Berlanda, sem remuneração, no período de 27 a 29 de abril do corrente ano, 

para tratar de interesse particular. 

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 26 de abril de 2021.

Of. nº 095/NB/GS/2021 

Excelentíssimo Senhor 

DEPUTADO MAURO DE NADAL 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Senhor Presidente, 

O Deputado que este subscreve, com amparo 

remuneração, no período que compreende os dias 27 a 29 de abril de 2021, em razão de viagem de caráter particular que 

impossibilitará a participação nas sessões legislativas.

Cordialmente, 

Republicado por Incorreção 

 

 

 

ATO DA MESA Nº 198, de 20 de abril de 2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo 

que consta do Processo nº 0337/2021.  

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

CONCEDER APOSENTADORIA

KRIEGER, matrícula n.º 2189, no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior, código PL/ALE

Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos 

maio de 2021.  

Deputado MAURO DE NADAL

Deputado Ricardo Alba 

Deputado Rodrigo Minotto 

ATO DA MESA Nº 199, de 20 de abril de 2021

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o 

que consta do Processo nº 0678/2021.  

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

CONCEDER APOSENTADORIA

PEREIRA, matrícula n.º 2091, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE
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CONCEDE licença ao Senhor Deputado Nilso Berlanda, sem remuneração, no período de 27 a 29 de abril do corrente ano, 

VERDE, em Florianópolis, 26 de abril de 2021. 

Deputado MAURO DE NADAL 

Presidente 

Florianópolis, 20 de Abril de 2021

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

putado que este subscreve, com amparo no art. 52, III, do Regimento Interno, solicita licença sem 

remuneração, no período que compreende os dias 27 a 29 de abril de 2021, em razão de viagem de caráter particular que 

impossibilitará a participação nas sessões legislativas. 

Nilso Berlanda 

Deputado Estadual 

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA Nº 198, de 20 de abril de 2021 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o 

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

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de contribuição, ao servidor 

, matrícula n.º 2189, no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior, código PL/ALE

Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de 

MAURO DE NADAL - Presidente  

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

–––– * * * –––– 

ATO DA MESA Nº 199, de 20 de abril de 2021 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o 

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

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de contribuição, ao servidor 

, matrícula n.º 2091, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE

M E S A  
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Resolução nº 006, de 2009.  
Sistema Informatizado de Editoração 

CONCEDE licença ao Senhor Deputado Nilso Berlanda, sem remuneração, no período de 27 a 29 de abril do corrente ano, 

Florianópolis, 20 de Abril de 2021 

no art. 52, III, do Regimento Interno, solicita licença sem 

remuneração, no período que compreende os dias 27 a 29 de abril de 2021, em razão de viagem de caráter particular que 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o 

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

, ao servidor JORGE ROBERTO 

, matrícula n.º 2189, no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior, código PL/ALE-20, do 

na forma da lei, a contar de 1º de 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o 

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

, ao servidor IZAURO LUIZ 

, matrícula n.º 2091, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-16, do 
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Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos

maio de 2021.  

Deputado MAURO DE NADAL

Deputado Ricardo Alba 

Deputado Rodrigo Minotto 

ATO DA MESA Nº 201, de 27 de abril de 2021.

Dispõe sobre a suspensão dos prazos dos processos administrativos, sindicâncias 

e tomadas de contas especiais, bem como dos pagamentos da gratificação aos 

membros das respectivas comissões constituída

período de férias gerais dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina (Alesc).

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA DE SANTA CATARINA 

(Alesc), no exercício de suas atribuições, com amparo 

considerando que os prazos de processos administrativos, sindicâncias e tomadas de contas especiais, bem como os 

pagamentos da gratificação aos membros das respectivas comissões constituídas pa

por meio de ato próprio e específico, durante o mês de janeiro de cada ano, período de férias gerais dos servidores no 

âmbito deste Parlamento, estabelecido pelo Ato da Mesa n° 783, de 18 de novembro de 2014, e com o fi

o tema em único ato administrativo geral, 

RESOLVE: 

Art. 1º Os prazos dos processos administrativos, sindicâncias e

gratificação aos membros das respectivas comissões constituídas par

férias gerais dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc),

n° 783, de 18 de novembro de 2014. 

Art. 2° Este Ato da Mesa entra em vigor na data 

Sala das Reuniões

Deputado MAURO DE NADAL

Deputado Ricardo Alba 

Deputado Rodrigo Minotto 

 

 

PORTARIA Nº 1013, de 15 de abril de 2021

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,  no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 

de janeiro de 2015, 

RESOLVE: com fundamento no a

conformidade com a Resolução nº

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para realizar os procedimentos previstos no Edital 

de Pregão nº 005/2021.  

Matrícula Nome do Servidor
2016 CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT
1039 VICTOR INACIO KIST
6339 ALLAN DE SOUZA
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Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de 

MAURO DE NADAL - Presidente  

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto - Secretário 

–––– * * * –––– 

ATO DA MESA Nº 201, de 27 de abril de 2021. 

Dispõe sobre a suspensão dos prazos dos processos administrativos, sindicâncias 

e tomadas de contas especiais, bem como dos pagamentos da gratificação aos 

membros das respectivas comissões constituídas para esses fins, durante o 

período de férias gerais dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de 

Santa Catarina (Alesc). 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA DE SANTA CATARINA 

(Alesc), no exercício de suas atribuições, com amparo no parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno desta Casa, 

considerando que os prazos de processos administrativos, sindicâncias e tomadas de contas especiais, bem como os 

pagamentos da gratificação aos membros das respectivas comissões constituídas para esses fins, são sempre suspensos, 

por meio de ato próprio e específico, durante o mês de janeiro de cada ano, período de férias gerais dos servidores no 

âmbito deste Parlamento, estabelecido pelo Ato da Mesa n° 783, de 18 de novembro de 2014, e com o fi

Art. 1º Os prazos dos processos administrativos, sindicâncias e tomadas de contas especiais, bem como os pagamentos da 

respectivas comissões constituídas para esses fins, ficam suspensos durante o período de 

férias gerais dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), estabelecido pelo Ato da Mesa 

Art. 2° Este Ato da Mesa entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões 

MAURO DE NADAL - Presidente  

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto – Secretário 

PORTARIAS 

Nº 1013, de 15 de abril de 2021. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,  no exercício das atribuições que lhe são 

001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 

com fundamento no art. 3º, IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e em 

conformidade com a Resolução nº 967, de 11 de dezembro de 2002,

os servidores abaixo relacionados para realizar os procedimentos previstos no Edital 

do Servidor FUNÇÃO

CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT Pregoeiro
VICTOR INACIO KIST Pregoeiro Substituto
ALLAN DE SOUZA 

27/04/2021 

Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  

na forma da lei, a contar de 1º de 

Dispõe sobre a suspensão dos prazos dos processos administrativos, sindicâncias 

e tomadas de contas especiais, bem como dos pagamentos da gratificação aos 

s para esses fins, durante o 

período de férias gerais dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA DE SANTA CATARINA 

no parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno desta Casa, 

considerando que os prazos de processos administrativos, sindicâncias e tomadas de contas especiais, bem como os 

ra esses fins, são sempre suspensos, 

por meio de ato próprio e específico, durante o mês de janeiro de cada ano, período de férias gerais dos servidores no 

âmbito deste Parlamento, estabelecido pelo Ato da Mesa n° 783, de 18 de novembro de 2014, e com o fito de dispor sobre 

tomadas de contas especiais, bem como os pagamentos da 

a esses fins, ficam suspensos durante o período de 

estabelecido pelo Ato da Mesa 

da sua publicação. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,  no exercício das atribuições que lhe são 

001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 

rt. 3º, IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e em 

967, de 11 de dezembro de 2002, 

os servidores abaixo relacionados para realizar os procedimentos previstos no Edital 

UNÇÃO 
Pregoeiro 

Pregoeiro Substituto 
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1877 ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA
0947 VALTER EUCLIDES DAMASCO
6305 RODRIGO MACHADO CARDOSO

Luiz Alberto Metzger Jacobus 

Diretor-Geral 

Republicada por Incorreção 

PORTARIA N° 968, de 13 de abril de 2021.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resoluçã

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

CONSIDERANDO o Contrato nº CL Nº 031/2018

PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS LTDA, a fim de atender as dema

Plenário; com vigência de 23 de outubro de 2020 a 22 de outubro de 2021

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da ALES

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”, 

RESOLVE: 

Art. 1º Para acompanhar e fisc

de 23/10/2020 a 22/10/2021, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados 

os seguintes servidores com as respectivas atribuições:

I – CLEO FATIMA 

Coordenadoria de Apoio ao Plenário, como Gestora; e

II – NARA PATRICIA RAMOS CORDEIRO, matrícula 3317, Gerente de Sessões Solenes e 

Especiais, lotação Gerência de Sessões Solenes e Especi

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designado, como substituto, o servidor 

GABRIEL SCHRAMM SZENESZI, matrícula 6309, Analista legislativo II, lotação Coordenadoria de Apoio ao Plenário.

Art. 2º Para os fins desta Porta

art. 1º devem observar o disposto no Ato da Mesa nº 317, de 19 de novembro de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica Revogada a Portaria nº 137

Luiz Alberto Metzger Jacobus 

Diretor-Geral 

PORTARIA N° 969, de 13 de abril de 2021.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pel

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 7.837 

Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

ANTONIO HENRIQUE COSTA BULCAO VIANNA 
VALTER EUCLIDES DAMASCO 
RODRIGO MACHADO CARDOSO 

–––– * * * –––– 

968, de 13 de abril de 2021. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 

CONSIDERANDO o Contrato nº CL Nº 031/2018-02, firmado pela ALESC e a Empresa TROFÉU 

PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS LTDA, a fim de atender as demandas da Coordenadoria de Apoio ao 

com vigência de 23 de outubro de 2020 a 22 de outubro de 2021 

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da ALESC”; e  

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”, 

Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato CL Nº 031/2018

de 23/10/2020 a 22/10/2021, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados 

os seguintes servidores com as respectivas atribuições: 

CLEO FATIMA MANFRINI, matrícula 1876, Coordenadora de Apoio ao Plenário, lotação 

Coordenadoria de Apoio ao Plenário, como Gestora; e 

NARA PATRICIA RAMOS CORDEIRO, matrícula 3317, Gerente de Sessões Solenes e 

Especiais, lotação Gerência de Sessões Solenes e Especiais, como Fiscal. 

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designado, como substituto, o servidor 

GABRIEL SCHRAMM SZENESZI, matrícula 6309, Analista legislativo II, lotação Coordenadoria de Apoio ao Plenário.

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores referidos nos incisos I e II e parágrafo único do 

art. 1º devem observar o disposto no Ato da Mesa nº 317, de 19 de novembro de 2020. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1370, de 16 de dezembro de 2020.

–––– * * * –––– 

969, de 13 de abril de 2021. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 
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Resolução nº 006, de 2009.  
Sistema Informatizado de Editoração 

 
 
 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

o nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

02, firmado pela ALESC e a Empresa TROFÉU 

ndas da Coordenadoria de Apoio ao 

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”,  

alizar a execução do Contrato CL Nº 031/2018-02, com vigência 

de 23/10/2020 a 22/10/2021, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados 

MANFRINI, matrícula 1876, Coordenadora de Apoio ao Plenário, lotação 

NARA PATRICIA RAMOS CORDEIRO, matrícula 3317, Gerente de Sessões Solenes e 

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designado, como substituto, o servidor 

GABRIEL SCHRAMM SZENESZI, matrícula 6309, Analista legislativo II, lotação Coordenadoria de Apoio ao Plenário. 

ria, os servidores referidos nos incisos I e II e parágrafo único do 

0, de 16 de dezembro de 2020. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

o art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 
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CONSIDERANDO o Contrato CL nº 065/2016

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, a fim de atender as de

de janeiro de 2021 a 30 de novembro de 2021

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da ALESC”

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”, 

RESOLVE: 

Art. 1º Para acompanhar e fiscaliz

de 01/01/2021 a 30/11/2021, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados 

os seguintes servidores com as respectivas atribuições:

I – MARIA IVONETE LE

Coordenadoria de Documentação, como Gestora; e

II – HENRIQUE JOSÉ DA COSTA, matrícula 772, PL/ALE

Documentação, como Fiscal. 

§ 1º Na ausência da servidora indicada no i

TÚLIA DE FREITAS RIBEIRO, matrícula 2047, Gerente de Controle e Atualização de Atos Normativos, lotação DL 

Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos.

§ 2º Na ausência do servidor indicado 

RENATA BRESCIANI, matrícula 7177, PL/ALE II

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

da Mesa nº 317, de 19 de novembro de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1371, de 16 de dezembro de 2020.

Luiz Alberto Metzger Jacobus 

Diretor-Geral 

PORTARIA N° 970, de 13 de abril de 20

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

CONSIDERANDO o Contrato nº 066/2016

VIAGENS E TURISMO LTDA, a fim de atender as demandas da Diretoria Financeira, com vigência de 1º de janeiro de 2021 

a 31 de dezembro de 2021; 

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 1

e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da ALESC”; 

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizad

RESOLVE: 
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CONSIDERANDO o Contrato CL nº 065/2016-05, firmado pela ALESC e a Empresa ACERVO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, a fim de atender as demandas da Coordenadoria de Documentação; 

de janeiro de 2021 a 30 de novembro de 2021 

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da ALESC”;  

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”, 

Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato CL nº 065/2016

de 01/01/2021 a 30/11/2021, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados 

os seguintes servidores com as respectivas atribuições: 

MARIA IVONETE LESSA, matrícula 2794, Coordenadora de Documentação, lotação 

Coordenadoria de Documentação, como Gestora; e 

HENRIQUE JOSÉ DA COSTA, matrícula 772, PL/ALE-20, lotação Coordenadoria de 

§ 1º Na ausência da servidora indicada no inciso I, fica designada, como substituta, a servidora 

TÚLIA DE FREITAS RIBEIRO, matrícula 2047, Gerente de Controle e Atualização de Atos Normativos, lotação DL 

Gerência de Controle e Atualização de Atos Normativos. 

§ 2º Na ausência do servidor indicado no inciso II, fica designada, como substituta, a servidora 

RENATA BRESCIANI, matrícula 7177, PL/ALE II-4, lotação Coordenadoria de Documentação.

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

de 19 de novembro de 2020. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1371, de 16 de dezembro de 2020.

–––– * * * –––– 

970, de 13 de abril de 2021. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 

ONSIDERANDO o Contrato nº 066/2016-04, firmado pela ALESC e a Empresa EMCATUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA, a fim de atender as demandas da Diretoria Financeira, com vigência de 1º de janeiro de 2021 

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da ALESC”;  

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”, 

27/04/2021 

Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  

05, firmado pela ALESC e a Empresa ACERVO 

mandas da Coordenadoria de Documentação; com vigência de 1º 

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”,  

ar a execução do Contrato CL nº 065/2016-05, com vigência 

de 01/01/2021 a 30/11/2021, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados 

SSA, matrícula 2794, Coordenadora de Documentação, lotação 

20, lotação Coordenadoria de 

nciso I, fica designada, como substituta, a servidora 

TÚLIA DE FREITAS RIBEIRO, matrícula 2047, Gerente de Controle e Atualização de Atos Normativos, lotação DL – 

no inciso II, fica designada, como substituta, a servidora 

4, lotação Coordenadoria de Documentação. 

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

Art. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1371, de 16 de dezembro de 2020. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

04, firmado pela ALESC e a Empresa EMCATUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA, a fim de atender as demandas da Diretoria Financeira, com vigência de 1º de janeiro de 2021 

9 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

a por um representante da Administração especialmente designado [...]”,  
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Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 066/2016

01/01/2021 a 31/12/2021, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21

seguintes servidores com as respectivas atribuições:

I – MARTIN LUIZ TEMP, matrícula 9741, Diretor Financeiro, lotação Diretoria Financeira, como 

Gestor; e 

II – RODRIGO PINTO BUDAL, matrícula 9697, Coordenador de Orça

Coordenadoria de Orçamento Parlamentar, como Fiscal.

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designada, como substituta, a servidora 

THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula 7229, Coordenadora de Contabi

Coordenadoria de Contabilidade. 

§ 2º Na ausência do servidor indicado no inciso II, fica designado, como substituto, o servidor 

JOÃO ROBERTO PIO, matrícula 1175, Analista Legislativo, lotação Coordenadoria de Orçamento Parlamentar.

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

da Mesa nº 317, de 19 de novembro de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1372, de 16 de dezembro, d

Luiz Alberto Metzger Jacobus 

Diretor-Geral 

PORTARIA N° 971, de 13 de abril de 2021.

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resolução

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

CONSIDERANDO o Contrato nº 005/2019

BRASIL S/A, a fim de atender as demandas da Diretoria Financeira, com vig

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da ALESC”; 

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”, 

RESOLVE: 

Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 005/2019

23/04/2019 a 22/04/2024, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados os 

seguintes servidores com as respectivas atribuições:

I – MARTIN LUIZ TEMP, matrícula 9741, Diretor Financeiro, lotação Diretoria Fin

Gestor; e 

II – SÉRGIO NEVES SELAU, matrícula 9736, Coordenador de Tesouraria, lotação 

Coordenadoria de Tesouraria, como Fiscal.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 7.837 

Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 066/2016

01/01/2021 a 31/12/2021, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados os 

seguintes servidores com as respectivas atribuições: 

MARTIN LUIZ TEMP, matrícula 9741, Diretor Financeiro, lotação Diretoria Financeira, como 

RODRIGO PINTO BUDAL, matrícula 9697, Coordenador de Orça

Coordenadoria de Orçamento Parlamentar, como Fiscal. 

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designada, como substituta, a servidora 

THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula 7229, Coordenadora de Contabi

§ 2º Na ausência do servidor indicado no inciso II, fica designado, como substituto, o servidor 

JOÃO ROBERTO PIO, matrícula 1175, Analista Legislativo, lotação Coordenadoria de Orçamento Parlamentar.

Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

da Mesa nº 317, de 19 de novembro de 2020. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1372, de 16 de dezembro, de 2020.

–––– * * * –––– 

PORTARIA N° 971, de 13 de abril de 2021. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 

CONSIDERANDO o Contrato nº 005/2019-00, firmado pela ALESC e a Empresa BANCO DO 

BRASIL S/A, a fim de atender as demandas da Diretoria Financeira, com vigência 23 de abril de 2019 a 22 de abril de 2024;

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

e a fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da ALESC”;  

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”, 

Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 005/2019

23/04/2019 a 22/04/2024, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados os 

seguintes servidores com as respectivas atribuições: 

MARTIN LUIZ TEMP, matrícula 9741, Diretor Financeiro, lotação Diretoria Fin

SÉRGIO NEVES SELAU, matrícula 9736, Coordenador de Tesouraria, lotação 

Coordenadoria de Tesouraria, como Fiscal. 
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Resolução nº 006, de 2009.  
Sistema Informatizado de Editoração 

Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 066/2016-04 com vigência de 

de junho de 1993, ficam designados os 

MARTIN LUIZ TEMP, matrícula 9741, Diretor Financeiro, lotação Diretoria Financeira, como 

RODRIGO PINTO BUDAL, matrícula 9697, Coordenador de Orçamento Parlamentar, lotação 

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designada, como substituta, a servidora 

THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula 7229, Coordenadora de Contabilidade, lotação 

§ 2º Na ausência do servidor indicado no inciso II, fica designado, como substituto, o servidor 

JOÃO ROBERTO PIO, matrícula 1175, Analista Legislativo, lotação Coordenadoria de Orçamento Parlamentar. 

Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

e 2020. 

GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no 

nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

00, firmado pela ALESC e a Empresa BANCO DO 

ência 23 de abril de 2019 a 22 de abril de 2024; 

CONSIDERANDO o Ato da Mesa 317, de 19 de novembro de 2020, que “Dispõe sobre a gestão 

junho de 1993, prevê que “A execução 

do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado [...]”,  

Art. 1º Para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 005/2019-00 com vigência de 

23/04/2019 a 22/04/2024, de acordo com o previsto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam designados os 

MARTIN LUIZ TEMP, matrícula 9741, Diretor Financeiro, lotação Diretoria Financeira, como 

SÉRGIO NEVES SELAU, matrícula 9736, Coordenador de Tesouraria, lotação 
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§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designada, como substituta, a servidora 

THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula 7229, Coordenadora de Contabilidade, lotação 

Coordenadoria de Contabilidade. 

§ 2º Na ausência do servidor indicado no inciso II, fica designado, como substituto, o servidor 

JAILTON DIAS DA CUNHA, matrícula 1218, Analista Le

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

da Mesa nº 317, de 19 de novembro de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1369, de 16 de dezembro, de 2020.

Luiz Alberto Metzger Jacobus 

Diretor-Geral 

PORTARIA Nº 1037, de 27 de abril de 2021

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,

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL 

Secretário Parlamentar, da servidora GISELA STEINER SCAINI

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2021 (GAB DEP JEAN KUHLMANN).

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

 

 

 

REF: CREDENCIAMENTO N.º 003/2020

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO AM e FM, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMETES 

INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NESTE EDITAL.

Às 14 horas, do dia 26 de Abril de 2021, nas dependências do Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

(ALESC), situada à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Edifício Administrativo Aldo Schneider, sala 806, 8º andar, 

Florianópolis/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações e representantes das empresas para a 

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 7.837 

Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200
Sistema Informatizado de Editoração 

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designada, como substituta, a servidora 

LVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula 7229, Coordenadora de Contabilidade, lotação 

§ 2º Na ausência do servidor indicado no inciso II, fica designado, como substituto, o servidor 

JAILTON DIAS DA CUNHA, matrícula 1218, Analista Legislativo II, lotação Coordenadoria de Tesouraria.

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

da Mesa nº 317, de 19 de novembro de 2020. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1369, de 16 de dezembro, de 2020.

–––– * * * –––– 

PORTARIA Nº 1037, de 27 de abril de 2021 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

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 

ia nº 071, de 5 de fevereiro de 2016. 

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,

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de 

GISELA STEINER SCAINI, matrícula n° 9140, de PL/GAB

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2021 (GAB DEP JEAN KUHLMANN).

AVISOS DE RESULTADO 

AVISO DE RESULTADO 

ATA DE JULGAMENTO 

REF: CREDENCIAMENTO N.º 003/2020 

O DE EMISSORAS DE RÁDIO AM e FM, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMETES 

INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NESTE EDITAL. 

Às 14 horas, do dia 26 de Abril de 2021, nas dependências do Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

a Mauro Ramos, nº 300, Edifício Administrativo Aldo Schneider, sala 806, 8º andar, 

se os membros da Comissão Permanente de Licitações e representantes das empresas para a 

E D I T A I S   

27/04/2021 

Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  

§ 1º Na ausência do servidor indicado no inciso I, fica designada, como substituta, a servidora 

LVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula 7229, Coordenadora de Contabilidade, lotação 

§ 2º Na ausência do servidor indicado no inciso II, fica designado, como substituto, o servidor 

gislativo II, lotação Coordenadoria de Tesouraria. 

Art. 2º Para os fins desta Portaria, os servidores designados devem observar o disposto no Ato 

. 4º Fica Revogada a Portaria nº 1369, de 16 de dezembro, de 2020. 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

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 

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,  

de provimento em comissão de 

de PL/GAB-81 para o PL/GAB-78 do 

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1º de maio de 2021 (GAB DEP JEAN KUHLMANN). 

O DE EMISSORAS DE RÁDIO AM e FM, PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMETES 

Às 14 horas, do dia 26 de Abril de 2021, nas dependências do Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

a Mauro Ramos, nº 300, Edifício Administrativo Aldo Schneider, sala 806, 8º andar, 

se os membros da Comissão Permanente de Licitações e representantes das empresas para a 
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Sessão Pública destinada a abertura e análise dos Envelope

Comissão Permanente de Licitações composta pelos servidores: 

Valter Euclides Damasco, Rodrigo Machado Cardoso, Carlos Henrique Monguilhott, Allan de Souza e Victor

Kist, sendo os demais como membros de apoio.

Examinados os documentos para os fins de credenciamento de Edital, à luz das regras estabelecidas do Edital de 

Credenciamento 003/2020 (Item 07), objeto do processo licitatório n

Estado de Santa Catarina nºs. 1537 e 1788, de 24/5/2004 e 20/03/2006, respectivamente, 

seguintes Rádios FM: 

1.1 CONTRATADA/CREDENCIADA RÁDIO BAND FM FLORIANÓPOLIS

com sede na Rua: Deputado Antônio Edu Vieira

inscrita no CNPJ sob o nº 83.601.682/0001

3239.1000, neste ato representada pela ACAERT, a

Silva, portador do CPF n.º 702.362.679

convenioalesc@acaert.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 75.487.009/0001

1.2 CONTRATADA/CREDENCIADA RÁ

LTDA, com sede na Rua: Tânia Ceola Gaudêncio nº 251

CNPJ sob o nº 75.835.702/0001-

representada pela ACAERT, através de seu representante legal senhor Presidente Silvano Silva, portador do CPF n.º 

702.362.679-49 e e-mail: coordenadoroperacional@acaert.com.br e convenioalesc@acaert.com.br, inscrita no CNPJ 

sob o nº 75.487.009/0001-78,  

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso nos termos do item 18.1 do Edital, a contar da data de 

divulgação do resultado do credenciamento no Diário Oficial da ALESC, o qual deverá ser escrito e assinado pelo 

responsável legal da parte interessada. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente Sessão. 

Florianópolis/SC, 26 de Abril de 2021 

ANTONIO HENRIQUE C. BULCÃO VIANNA

REF: CREDENCIMENTO N.º 001/202

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DADOS 

MÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES E MINI MODEMS EM REGIME DE COMODATO, COMFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL.

Às 14 horas, do dia 26 de abril de 2021, na

(ALESC), situada à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Edifício Administrativo Aldo Schneider, sala 806, 8º andar, 

Florianópolis/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações e

Sessão Pública destinada a abertura e análise dos Envelopes de 

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 7.837 

Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

Sessão Pública destinada a abertura e análise dos Envelopes de CREDENCIAMENTO

Comissão Permanente de Licitações composta pelos servidores: Antonio Henrique C. Bulcão Vianna (Presidente), 

Valter Euclides Damasco, Rodrigo Machado Cardoso, Carlos Henrique Monguilhott, Allan de Souza e Victor

, sendo os demais como membros de apoio. 

Examinados os documentos para os fins de credenciamento de Edital, à luz das regras estabelecidas do Edital de 

Credenciamento 003/2020 (Item 07), objeto do processo licitatório nº 035/2020, e Prejulgados

Estado de Santa Catarina nºs. 1537 e 1788, de 24/5/2004 e 20/03/2006, respectivamente, 

RÁDIO BAND FM FLORIANÓPOLIS. Razão Social: RÁDIO BARRIGA VERDE S.A, 

ede na Rua: Deputado Antônio Edu Vieira, nº 383 – Bairro Pantanal, CEP 88.040

.601.682/0001-15, por meio de seu Representante Láysla Furtado Silva, Fones 

, neste ato representada pela ACAERT, através de seu representante legal senhor Presidente Silvano 

Silva, portador do CPF n.º 702.362.679-49 e e-mail: coordenadoroperacional@acaert.com.br e 

convenioalesc@acaert.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 75.487.009/0001-78,  

RÁDIO ALVORADA FM. Razão Social: RÁDIO ALVORADA DE SANTA CECÍLIA 

LTDA, com sede na Rua: Tânia Ceola Gaudêncio nº 251 - Centro, CEP 89.540-00, Santa Cecília/SC, inscrita no 

-94, por meio de seu Representante Antônio Carlos de Souz

representada pela ACAERT, através de seu representante legal senhor Presidente Silvano Silva, portador do CPF n.º 

mail: coordenadoroperacional@acaert.com.br e convenioalesc@acaert.com.br, inscrita no CNPJ 

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso nos termos do item 18.1 do Edital, a contar da data de 

divulgação do resultado do credenciamento no Diário Oficial da ALESC, o qual deverá ser escrito e assinado pelo 

se a presente Sessão.  

ANTONIO HENRIQUE C. BULCÃO VIANNA 

PRESIDENTE 

–––– * * * –––– 

AVISO DE RESULTADO 

ATA DE JULGAMENTO 

REF: CREDENCIMENTO N.º 001/2021 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DADOS 

MÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES E MINI MODEMS EM REGIME DE COMODATO, COMFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL. 

Às 14 horas, do dia 26 de abril de 2021, nas dependências do Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

(ALESC), situada à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Edifício Administrativo Aldo Schneider, sala 806, 8º andar, 

se os membros da Comissão Permanente de Licitações e representantes das empresas para a 

Sessão Pública destinada a abertura e análise dos Envelopes de CREDENCIAMENTO
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Resolução nº 006, de 2009.  
Sistema Informatizado de Editoração 

CREDENCIAMENTO. Presentes os membros da 

Antonio Henrique C. Bulcão Vianna (Presidente), 

Valter Euclides Damasco, Rodrigo Machado Cardoso, Carlos Henrique Monguilhott, Allan de Souza e Victor Inácio 

Examinados os documentos para os fins de credenciamento de Edital, à luz das regras estabelecidas do Edital de 

035/2020, e Prejulgados do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina nºs. 1537 e 1788, de 24/5/2004 e 20/03/2006, respectivamente, foram credenciadas as 

. Razão Social: RÁDIO BARRIGA VERDE S.A, 

CEP 88.040-001, FLORIANÓPOLIS/SC, 

, por meio de seu Representante Láysla Furtado Silva, Fones 48-

través de seu representante legal senhor Presidente Silvano 

mail: coordenadoroperacional@acaert.com.br e 

DIO ALVORADA FM. Razão Social: RÁDIO ALVORADA DE SANTA CECÍLIA 

00, Santa Cecília/SC, inscrita no 

94, por meio de seu Representante Antônio Carlos de Souza, neste ato 

representada pela ACAERT, através de seu representante legal senhor Presidente Silvano Silva, portador do CPF n.º 

mail: coordenadoroperacional@acaert.com.br e convenioalesc@acaert.com.br, inscrita no CNPJ 

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso nos termos do item 18.1 do Edital, a contar da data de 

divulgação do resultado do credenciamento no Diário Oficial da ALESC, o qual deverá ser escrito e assinado pelo 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DADOS 

MÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES E MINI MODEMS EM REGIME DE COMODATO, COMFORME 

s dependências do Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

(ALESC), situada à Avenida Mauro Ramos, nº 300, Edifício Administrativo Aldo Schneider, sala 806, 8º andar, 

representantes das empresas para a 

CREDENCIAMENTO. Presentes os membros da 
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Comissão Permanente de Licitações composta pelos servidores: 

Valter Euclides Damasco, Rodrigo Machado Cardoso, Carlos Henrique Monguilhott, Allan de Souza e Victor Inácio 

Kist, sendo os demais como membros de apoio.

Examinados os documentos para  os fins de credenciamento de Edital, à luz das regras estabelecidas do Edital 

Credenciamento 001/2021 (Item 09 e 10), objeto da Autorização para processo licitatório n

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nº. 2090, reformado pelo Processo nº @CON 14/00198710, 

credenciada a seguinte empresa TIM S.A.

1.1 — CONTRATADA/CREDENCIADA TIM S.A., com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850 

0501 a 1208 – Barra da Tijuca - CEP 22.775

ato representada pelo (Executivo) Juliano Pereira dos Santos (41) 99913

mail: jpedsantos@timbrasil.com.br.  

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso nos termos do item 12.1 do Edital, a contar da

divulgação do resultado do credenciamento no Diário Oficial da ALESC, o qual deverá ser escrito e assinado pelo 

responsável legal da parte interessada. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente Sessão. 

Florianópolis/SC, 26 de abril de 2021 

ANTONIO HENRIQUE C. BULCÃO VIANNA

 

 

REFERENTE: Distrato celebrado em 08/04/2021, referente ao Contrato CL nº 022/2020

objeto é a locação de imóvel situado no município de Rio do 

atividades parlamentares do Deputado JERRY EDSON COMPER.

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

CONTRATADA: PRISCILA DALPIAZ  

CPF: 058.872.109-31 

OBJETO: O presente termo tem por finalidade operar a resilição do contrato de locação de sala comercial.

JUSTIFICATIVA: O distrato tem como motivação a devolução do imóvel a pedido do Deputado JERRY COMPER, que em 

razão de mudança de município do escritório parlamentar, não 

naquela cidade. 

VIGÊNCIA: Ficam extintos, a partir de 29/03/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso II, c/c §1º, da Lei nº 8.666/93; Lei 8.245/1991 e art. 472 do Código Civil; Item 4.5 do 

contrato original; Atos da Mesa nº 149/2020 e 195/2020; Autorização Administrativa através do Despacho nº 116/2021/DA

Florianópolis/SC, 27 de Abril de 2021 

Luiz Alberto Metzger Jacobus - Diretor-Geral

Lúcio Mallmann - Diretor Administrativo 

Priscila Dalpiaz - Representante Legal 
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Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200
Sistema Informatizado de Editoração 

Comissão Permanente de Licitações composta pelos servidores: Antonio Henrique C. Bulcão Vianna (Presidente), 

uclides Damasco, Rodrigo Machado Cardoso, Carlos Henrique Monguilhott, Allan de Souza e Victor Inácio 

, sendo os demais como membros de apoio. 

Examinados os documentos para  os fins de credenciamento de Edital, à luz das regras estabelecidas do Edital 

Credenciamento 001/2021 (Item 09 e 10), objeto da Autorização para processo licitatório nº 037/2020 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nº. 2090, reformado pelo Processo nº @CON 14/00198710, 

mpresa TIM S.A.: 

TIM S.A., com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850 

CEP 22.775-057, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.421.421/0001

entada pelo (Executivo) Juliano Pereira dos Santos (41) 99913-2015, portador do CPF n.º 027.011.029

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso nos termos do item 12.1 do Edital, a contar da

divulgação do resultado do credenciamento no Diário Oficial da ALESC, o qual deverá ser escrito e assinado pelo 

se a presente Sessão.  

ANTONIO HENRIQUE C. BULCÃO VIANNA 

PRESIDENTE 

EXTRATO 

EXTRATO Nº 064/2021 

REFERENTE: Distrato celebrado em 08/04/2021, referente ao Contrato CL nº 022/2020-00, celebrado em 16/10/2020, cujo 

objeto é a locação de imóvel situado no município de Rio do Sul/SC, utilizado para instalar o escritório de apoio às 

atividades parlamentares do Deputado JERRY EDSON COMPER. 

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

termo tem por finalidade operar a resilição do contrato de locação de sala comercial.

O distrato tem como motivação a devolução do imóvel a pedido do Deputado JERRY COMPER, que em 

razão de mudança de município do escritório parlamentar, não tem mais interesse na manutenção de imóvel locado 

VIGÊNCIA: Ficam extintos, a partir de 29/03/2021. 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso II, c/c §1º, da Lei nº 8.666/93; Lei 8.245/1991 e art. 472 do Código Civil; Item 4.5 do 

Atos da Mesa nº 149/2020 e 195/2020; Autorização Administrativa através do Despacho nº 116/2021/DA

Geral 

–––– * * * –––– 

27/04/2021 

Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  

Antonio Henrique C. Bulcão Vianna (Presidente), 

uclides Damasco, Rodrigo Machado Cardoso, Carlos Henrique Monguilhott, Allan de Souza e Victor Inácio 

Examinados os documentos para  os fins de credenciamento de Edital, à luz das regras estabelecidas do Edital de 

037/2020 - LIC, e Prejulgado do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nº. 2090, reformado pelo Processo nº @CON 14/00198710, foi 

TIM S.A., com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850 - Bloco 001 - Salas 

057, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.421.421/0001-11, neste 

2015, portador do CPF n.º 027.011.029-10 e e-

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para interposição de recurso nos termos do item 12.1 do Edital, a contar da data de 

divulgação do resultado do credenciamento no Diário Oficial da ALESC, o qual deverá ser escrito e assinado pelo 

00, celebrado em 16/10/2020, cujo 

Sul/SC, utilizado para instalar o escritório de apoio às 

termo tem por finalidade operar a resilição do contrato de locação de sala comercial. 

O distrato tem como motivação a devolução do imóvel a pedido do Deputado JERRY COMPER, que em 

tem mais interesse na manutenção de imóvel locado 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, inciso II, c/c §1º, da Lei nº 8.666/93; Lei 8.245/1991 e art. 472 do Código Civil; Item 4.5 do 

Atos da Mesa nº 149/2020 e 195/2020; Autorização Administrativa através do Despacho nº 116/2021/DA 
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