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C A D E R N O  L E G I S L A T I V O  
 

A T A S  
 

 

SESSÕES PLENÁRIAS 
 

ATA DA 066ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 
Às 10h, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Bruno Souza – Coronel Mocellin - Dr. Vicente 

Caropreso - Fabiano da Luz – Fernando Krelling - Ismael dos Santos - Jair Miotto - Jerry Comper – Jessé Lopes - João Amin – Julio 

Garcia - Kennedy Nunes - Laércio Schuster - Luciane Carminatti – Marcius Machado - Marcos Vieira – Marlene Fengler – Maurício 

Eskudlark - Mauro de Nadal – Milton Hobus – Moacir Sopelsa – Neodi Saretta – Nilso Berlanda - Osmar Vicentini - Padre Pedro 

Baldissera - Ricardo Alba - Romildo Titon – Sargento Lima - Sergio Motta - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber. 

PRESIDÊNCIA – Deputado Padre Pedro Baldissera 

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA (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 

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA (Presidente) – Não havendo oradores inscritos em Breves 

Comunicações, passa ao horário destinado aos Partidos Políticos.  

A Presidência informa que: “Dentro do calendário especial, entraremos, a partir deste momento, no horário destinado 

aos Partidos Políticos. Antes, porém, lembrar a todos e a todas que estão nos acompanhando que agora acontece também, em 
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outro espaço aqui na Alesc, a audiência pública, tratando das questões que envolvem a Saúde no Estado de Santa Catarina, 

especificamente, as questões sobre as UTIs, até tendo em vista a grande ocupação de leitos que está acontecendo em todas as 

regiões do nosso Estado. E, neste sentido, temos uma certa ausência de Parlamentares participando desta sessão." 

********** 
Partidos Políticos 

Partido: UNIÃO BRASIL 

DEPUTADO OSMAR VICENTINI (Orador) - Inicia seu pronunciamento, relatando o seu trabalho de visitação aos 

Municípios durante o feriado longo. Informa que ouviu depoimentos de caminhoneiros sobre o estado da rodovia que liga os 

Municípios de Botuverá a Vidal Ramos, conhecida como Rodovia do Cimento. Esclarece que os condutores optam pela via 

por considerá-la em boas condições, mas se deparam com uma estrada de chão batido, estreita, com curvas acentuadas e 

extremamente perigosa para os motoristas, impossibilitando o tráfego de veículos maiores. Registra a revolta dos cidadãos, 

pois segundo informações nos mapas e sistemas digitais, a rodovia já foi asfaltada. O Parlamentar pleiteia ao Governo do 

Estado a disponibilização de maquinário e materiais para a execução de melhorias no trajeto. [Taquígrafa: Rubia] 

Partido: PP 

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Orador) – Relata que a região do Planalto Norte vem sofrendo com as péssimas 

condições das rodovias estaduais. Solicita que a Secretaria da Infraestrutura oriente os motoristas, em relação aos trechos 

que não estão pavimentados, através dos sistemas digitais, GPS e Google, e também com placas de sinalização no início 

das rodovias, informando que estas são alternativas, porém não asfaltadas. 

Discorre sobre a situação dos municípios de São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho e região, relatando que, 

na próxima sexta-feira, o presidente da Cidasc irá liberar, oficialmente, a barreira sanitária de produtos alimentícios. Reforça que o 

ganho se dará para todos, pois os custos dos produtos serão menores, em função do trajeto ser menor, diminuindo o custo das 

despesas. Ressalta que é uma boa notícia para os catarinenses e agradece a toda equipe da Cidasc. [Taquigrafia: Guilherme] 

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

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA (Presidente) - Dá início à pauta da Ordem do Dia. 

Pedido de Informação n. 0269/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Infraestrutura informações acerca da licitação da obra que irá duplicar a SC-108 entre os Municípios de Gaspar e Brusque. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0270/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Casa Civil informações acerca de como foram auferidos os 350 milhões de reais em benefícios financeiros anunciados que 

foram contabilizados pela Controladoria-Geral do Estado aos cofres do Públicos estaduais em três anos de existência. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0271/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Casa Civil informações acerca do anúncio da aplicação de 85 milhões para o município de Itajaí. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 
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Pedido de Informação n. 0272/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Casa Civil cópia integral do processo administrativo relacionado ao caso dos respiradores. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0273/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de 

Estado da Casa Civil informações acerca da notícia veiculada, nas redes sociais, que o Governador aplicará 40 

milhões de reais no Município de Brusque. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0274/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Casa Civil informações acerca da possibilidade de instalação de um hospital Veterinário na Grande Florianópolis. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0275/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Casa Civil informações acerca do anúncio feito pelo Governador do Estado, por meio de suas redes sociais, a respeito da 

liberação de 203 milhões de reais para diversos municípios. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0276/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Administração informações acerca da utilização do imóvel situado na Rua Jorge Lacerda, no município de Itapiranga. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0277/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Fazenda informações acerca das notícias veiculadas na imprensa catarinense a respeito da dívida ativa. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0278/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Casa Civil informações acerca da concessão do terminal Rodoviário Rita Maria, localizado no Município de Florianópolis. 
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Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0279/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Infraestrutura informações acerca do Edital n° 014/22 de implantação e pavimentação da Rodovia SC-456. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0280/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Infraestrutura informações acerca da emissão de ordem de serviço da obra de pavimentação da rodovia SC-452, no trecho 

entre os municípios de Abdon Batista e Vargem. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0281/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da 

Saúde informações acerca do expediente das Unidades Básicas de Saúde dos municípios catarinenses. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Moção n. 0520/2022, de autoria do Deputado Sargento Lima, cumprimentando os Policiais Militares Soldado 

Gilson Valério de Souza Junior e Soldado Augusto Fernando Severino de Balneário Barra do Sul por salvar uma senhora 

após a mesma sofrer um grave acidente doméstico. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0523/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, apelando ao Procurador-Chefe do Ministério Público Federal 

em Santa Catarina para que tome providências em relação às festas que estão ocorrendo no Campus da UFSC em Florianópolis. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0524/2022, de autoria do Deputado João Amin, cumprimentando o senhor Godofredo de Oliveira Neto 

pela eleição para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. 

Em discussão. 

(Pausa) 

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

Aprovada. 

Moção n. 0525/2022, de autoria do Deputado Jair Miotto, cumprimentando à Pastora Mari Neuza Motta pelos 20 

anos de Ministério junto a Igreja do Evangelho Quadrangular de Itapema. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Moção n. 0526/2022, de autoria da Bancada Feminina, apelando ao Presidente da República apoio à indicação 

da Dra. Ana Cristina Ferro Blasi para vaga no Tribunal Regional Federal da 4° Região. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. 

Requerimento n. 1093/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Presidente do Tribunal de 

Contas do Estado informações acerca do processo no qual trata do relatório de Inspeção sobre a aquisição de 200 

respiradores da empresa Veigamed. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 1086/2022, de autoria do Deputado Fernando 

Krelling; 1087/2022, de autoria do Deputado Ismael dos Santos; 1088/2022, 1089/2022 e 1090/2022, de autoria do Deputado 

Neodi Saretta; 1091/2022, de autoria do Deputado João Amin; e 1096/2022, de autoria do Deputado Mauro de Nadal. 

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

Regimento Interno, as Indicações n.s: 0484/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta; 0485/2022, de autoria do 

Deputado Jerry Comper; e 0486/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado. 

Finda a pauta da Ordem do Dia. [Taquigrafia: Cinthia] 

********** 
Explicação Pessoal 

DEPUTADO OSMAR VICENTINI (Orador) – Discorre sobre a sua participação no baile de escolha da rainha da 

28ª Festa Bergamasca. Congratula a vencedora Letícia Dalabeneta e destaca o discurso fantástico feito por ela após a 

premiação. Tece elogios ao evento organizado pela Prefeitura de Botuverá e parabeniza também as princesas escolhidas, 

Laryssa Pedrini da Silva e Gabriela Dalabeneta. Enaltece a participação de todas as candidatas, as quais fizeram belas 

apresentações, dificultando a decisão dos jurados. Manifesta o seu carinho especial pelos municípios de Guabiruba e 

Botuverá, colocando-se à disposição das autoridades para atender as demandas da região. 

Faz convite a todos os catarinenses para a Festa de São Pedro, que ocorrerá em Leoberto Leal nos dias 2 e 3 de 

julho. Informa que nas próximas semanas seguirá visitando e buscando ouvir a população do interior do Estado, a qual 

muitas vezes acaba sendo esquecida, mas que representa um valor imenso para Santa Catarina. [Taquigrafia: Roberto] 

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA (Presidente) - Não havendo mais oradores inscritos, encerra a 

sessão, convocando outra, ordinária, para a presente data, à hora regimental. 

Está encerrada a sessão. (Ata sem revisão dos oradores.) 

[Revisão: Taquígrafa Rubia] 
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ATA DA 067ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 
Às 14h, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana Campagnolo - Bruno Souza – 

Coronel Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz – Fernando Krelling - Ismael dos Santos - Jair Miotto - Jerry 

Comper – Jessé Lopes - João Amin – Julio Garcia - Kennedy Nunes - Laércio Schuster - Luciane Carminatti – Marcius 

Machado - Marcos Vieira – Marlene Fengler – Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal – Milton Hobus – Moacir Sopelsa – 

Neodi Saretta – Nilso Berlanda - Osmar Vicentini - Padre Pedro Baldissera - Paulinha - Ricardo Alba – Rodrigo Minotto - 

Romildo Titon – Sargento Lima - Sergio Motta - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini – Volnei Weber. 

PRESIDÊNCIA – Deputado Moacir Sopelsa 

 Deputado Maurício Eskudlark 

 Deputado Padre Pedro Baldissera 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (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 

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI (Oradora) - Pronuncia-se a respeito da menina que aos dez anos de idade 

sofreu violência sexual, comentando o que foi postado nas redes sociais para deixar registrada sua indignação como 

Parlamentar, mãe e mulher por uma criança ter que ser obrigada a ser mãe de um estupro. Faz menção ao Direito 

Constitucional sobre o aborto nos casos de estupro, e menciona que não cabe ao Poder Judiciário dar conselhos, cabe ao 

referido Poder cumprir a lei, assim como ao Parlamento fazer as leis, bem como a todos cumprir a lei. 

Faz referências à situação das rodovias no Estado de Santa Catarina ao comentar sobre o trecho entre Ponte 

Serrada e Irani, que está intransitável. Ao fazer exibição de vídeo para mostrar o acidente ocorrido entre dois caminhões na 

presente data pela parte da manhã, com a morte dos dois motoristas no citado trecho, demonstra sua indignação com o 

descaso. Faz um desabafo ao dizer que a tragédia poderia ser evitada se a rodovia estivesse em boas condições, também 

fala que não adianta jogar um bocadinho de brita nos buracos. 

Enfatiza que uma atitude mais severa deve ser tomada para resolver a situação caótica da BR-282, juntamente 

com os Senadores de Santa Catarina, os Deputados Federais, a Bancada do Oeste, a Mesa Diretora e os 40 Deputados 

Estaduais para saber o que fazer, bem como o que dizer para as pessoas quando enviam vídeos, e relata a situação que 

vivenciou quando teve pneu do seu carro furado devido os buracos da referida rodovia. 

Deputado Maurício Eskudlark (Aparteante) - Parabeniza a Deputada pelo tema abordado. Menciona que nas duas 

últimas semanas percorreu seis vezes a rodovia, e que provavelmente o acidente entre os dois caminhões deve ter sido em 

função de querer desviar algum buraco. Comenta que no dia de ontem procurou informações junto ao DNIT sobre a 

situação, e fala de uma provável audiência para falar sobre a solução do problema. 

Deputado Ricardo Alba (Aparteante) - Da mesma forma, parabeniza a fala da Deputada, e entende que a 

BR-282 merece mais atenção por parte do DNIT, assim como outras rodovias do Estado de Santa Catarina que estão 

em condições precárias. [Taquígrafa: Sílvia] 

DEPUTADO OSMAR VICENTINI (Orador) - Retorna ao assunto sobre a buraqueira nas estradas, principalmente da 

sua região. Solicita que a verdadeira situação do asfalto nas estradas deve ser informada pelo Google, evitando surpresas aos 

motoristas. Sugere que os Parlamentares se unam para elaborar um documento e levar ao conhecimento do DNIT, relatando a 

situação precária das rodovias federais que cortam o Estado. Comenta que talvez o órgão competente desconheça o verdadeiro 

caos que se encontram as rodovias. Coloca-se à disposição para levar e entregar em mãos o referido documento. 

Em tempo, celebra a volta das festas nos municípios, falando que as comunidades estão felizes com os 

reencontros populares. [Taquígrafa: Rubia] 

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) – Informa a entrada de projeto do Governo na Casa, que trata da promoção, do 

plano de carreira dos Policiais Militares, os praças, dizendo que o mesmo tem o seu reconhecimento e o seu voto favorável. 
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Solicita apoio dos colegas Deputados para o projeto de lei, de sua autoria, que determina à Cidasc fazer um novo 

exame, ou aceite uma contraprova em cavalos. Explica que muitos animais foram diagnosticados com a doença “mormo” no 

primeiro teste, e os criadores receberam orientação dos técnicos da Cidasc, que os animais deveriam ser sacrificados. Mas, justifica 

o Deputado, de acordo com relatos, que após repetido o exame, os equinos não estavam doentes. Por isso, acrescenta em seu 

projeto a proibição do abate do animal sem o segundo exame de sangue, sem uma contraprova. Mostra depoimentos de criadores 

de cavalos, no telão do Plenário, pedindo apoio para nova amostra de sangue nos animais, para que não aconteçam injustiças. 

Deputado Maurício Eskudlark (Aparteante) – Elogia a atitude do colega, declarando seu integral apoio ao 

seu projeto. [Taquígrafa: Ana Maria] 

DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS (Orador) – Faz o registro, como presidente da comissão de Prevenção e 

Combate às Drogas, da campanha nefasta, de uma parte da mídia nacional, que busca a legalização da maconha e de 

outras drogas. Critica, chamando de irresponsável, a reportagem exibida pela Rede Globo, no Programa Fantástico, no 

domingo anterior, que considera como um conteúdo distorcido, parcial, buscando denegrir o trabalho heróico das 

Comunidades Terapêuticos do Brasil. Apresenta em vídeo os depoimentos do Médico Psiquiátrico, Doutor Quirino e de 

outros Médicos, que dizem que a matéria tem a tendência de sujar o trabalho importante das Comunidades Terapêuticas na 

recuperação de pessoas com dependência química no Brasil, o vídeo também mostra apelo de mães desesperadas. 

O Deputado esclarece que todos os Médicos que deram entrevistas sobre a questão, reconheceram o aspecto 

medicinal da maconha para doenças raras, mas mostraram o perigo do uso recreativo, que muitos jovens e até adultos 

sofrem e acabam destruindo a vida de suas famílias pela dependência. Ressalta que, o que está em risco, é a preservação 

de valores, da família, de princípios básicos que são defendidos. Por isso, declara seu repúdio ao jornalismo tendencioso, 

repetindo mais uma vez, que a maconha é o jardim de infância do crack. [Taquígrafa: Ana Maria] 

********** 
Partidos Políticos 

Partido: PT 

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) – Relata audiência pública ocorrida pela manhã, na Alesc, para debater 

a crise que está ocorrendo devido à falta de leitos de UTIs pediátricas e neonatais nos hospitais de Santa Catarina. Salienta 

que historicamente o Estado catarinense sempre sofreu a defasagem de leitos, e durante o auge da pandemia teve um 

colapso na busca de UTIs para atender pacientes com Covid-19. Registra que foi uma luta para que os leitos disponíveis 

continuassem credenciados pelo SUS, mas infelizmente isso não ocorreu, o Ministério da Saúde e o Estado de Santa 

Catarina também não credenciaram, e agora há falta de vagas nos hospitais. Destaca que o Governo estadual anunciou 

que irá ativar oitenta e poucos leitos de forma emergencial, mas este número ainda é pouco e está demorando muito para 

acontecer. Portanto, a Secretaria de Estado da Saúde precisa agir, é necessária a ativação imediata de leitos e de forma 

permanente, ações mais concretas e rápidas. 

Critica a situação caótica das rodovias federais e estaduais do Estado, afirmando que estão em péssimas 

condições de tráfego, inclusive muitos acidentes com mortes, o que considera lamentável, e entende que o DNIT tem que 

fazer um trabalho emergencial. [Taquígrafa: Ana Maria] 

Partido: PL 

DEPUTADO JESSÉ LOPES (Orador) – Diz que nunca ouviu falar que o empreendedor foi beneficiado pelo 

Estado, pelo contrário, na maioria das vezes o Estado atrapalha, impondo um sistema burocrático e cobrando taxas 

excessivas, dificultando o desenvolvimento de uma cultura empreendedora. 

Conta que os times de futebol são obrigados a pagar uma taxa para que haja policiamento nos estád ios, e 

o montante arrecadado é encaminhado à Secretaria da Fazenda sob a premissa de ser posteriormente distribuído 

entre setores da Segurança Pública. 

Registra que protocolou projeto de lei com objetivo de reduzir em 60% a taxa imposta aos clubes, a qual 

considera excessiva, bem como para que o valor arrecadado seja destinado diretamente para o batalhão local responsável 

pelo policiamento. Acrescenta que os clubes geram empregos e movimentam a economia de bares, restaurantes, hotéis e, 

mesmo assim, são forçados a pagar uma taxa excessiva que prejudica significativamente o planejamento orçamentário 

destas instituições. Pede o apoio dos demais Deputados para que o projeto seja aprovado. [Taquigrafia: Roberto] 
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Partido: PL 

DEPUTADO SARGENTO LIMA (Orador) – Reflete sobre as diversas pautas propostas semanalmente por 

diferentes Deputados, como questões das rodovias, prevenção de suicídios, incentivos à agricultura, centros de 

reabilitação, entre outras. Diz que muitas vezes as pessoas se preocupam somente com suas próprias demandas e acabam 

não dando importância para assuntos que impactam diretamente na vida de outros indivíduos. Convida a população para 

que esteja mais presente no Parlamento, acompanhando as sessões legislativas. 

Afirma que faz dois anos que está lutando por melhorias no plano de carreira dos praças militares, proposta que 

entrou em tramitação na presente data. Acrescenta que aprendeu com o tempo, na Casa, que só deve comemorar após a 

aprovação final do projeto. [Taquigrafia: Roberto] 

Partido: PTB 

DEPUTADO KENNEDY NUNES (Orador) – Discorre sobre situação bastante complicada, que envolve duas crianças. 

Menciona trecho da fala de uma Juíza na audiência, amplamente divulgado nas mídias sociais, ao decidir sobre a questão do 

aborto para uma criança de 11 anos, que foi abusada por um parente, e agora está na vigésima nona semana de gestação. 

Afirma que sua intenção não é defender este ou aquele, mas sim discutir a essência do problema, o qual envolve uma questão de 

legalidade. Cita que estamos vivendo um momento em que não existe uma punição severa para casos de pedofilia. 

Menciona que, neste caso específico que ocorreu em Santa Catarina, a mãe da criança também deveria ser 

responsabilizada, afinal os pais são tutores e responsáveis pelos filhos até que os mesmos completem 18 anos. Defende 

que sejam praticadas penas mais severas para pedófilos e estupradores no intuito de evitar que ocorrências como essa 

continuem acontecendo. Reafirma que não está defendendo nenhum dos lados da história, porém a situação é resultado de 

leis frágeis que estão em vigor no nosso País. [Taquigrafia: Roberto] 

Partido: MDB 

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Orador) – Ao se referir à Bancada do Oeste, comenta que, dias atrás, recebeu 

demandas do Hospital Regional de Chapecó e, de forma célere, a Bancada encaminhou o pleito ao Governo de Santa 

Catarina e ao Secretário da Saúde. Comenta que foi apurado um problema financeiro próximo de R$50 milhões, e de 

prontidão o Governo Estadual repassou sete milhões de reais para que o hospital consiga continuar atendendo plenamente 

a Região Oeste de Santa Catarina. Acrescenta que o Governo do Estado firmou compromisso, fornecendo suporte 

financeiro ao hospital até o final do presente ano. Também comemora o fato do Governo do Estado estar trabalhando na 

ampliação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. 

Informa que, na semana anterior, foi protocolada uma moção que trata de um apelo para votação contrária ao PL-

6.485, no Senado Federal. Afirma que o projeto de lei é um retrocesso, explicando que vai sepultar o trabalho exemplar nos 

cursos de formação de motoristas em Santa Catarina. Acrescenta que os centros de condutores e despachantes catarinenses 

realizam um trabalho importante no Estado gerando arrecadação, além de organização e conhecimento da frota. 

Em relação às rodovias estaduais, afirma que o DNIT não está atendendo às expectativas. Argumenta que o 

Estado é o 6° maior arrecadador de impostos no País, mas quando se trata de investimentos, o citado órgão está aquém de 

qualquer índice. Destaca que, se existem obras nas rodovias federais do Estado, é graças aos recursos próprios do 

Governo do Estado de Santa Catarina, e cita como exemplo as BR-163, BR-470, BR-280 e BR-285. Acrescenta que, além 

das obras em andamento com o dinheiro do Governo estadual, já foi aprovado na Assembleia Legislativa investimentos 

para trecho da BR-282, bem como o que liga BR-158 com BR-282. Comenta brevemente sobre os posicionamentos 

favoráveis do Governo do Estado em importantes obras em diversas rodovias estaduais no Oeste. 

Também destaca o trabalho do Vereador Bericó, de Florianópolis, que esteve diversas vezes em audiências com 

o Secretário da Infraestrutura para cobrar a ciclovia no Rio Vermelho e a rótula na Barra da Lagoa. Informa que, segundo 

conversa com o Secretário, as duas obras serão iniciadas em breve. [Taquigrafia: Northon] 

Partido: NOVO 

DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) – Inicia sua fala exibindo um vídeo de uma festa na Universidade Federal 

de Santa Catarina. Critica as festas que acontecem no Campus da UFSC nos finais de semana, argumentando que elas 

geram sujeira, mau cheiro, desorganização e depredação nas estruturas da instituição que é patrimônio público. Também 

comenta que moradores na região estão reclamando por perturbação da paz. Afirma que é preciso se preocupar com os 

pequenos delitos que estão acontecendo na UFSC, para a ordem seja mantida e evitar crimes de proporções maiores. 
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Deputado Osmar Vicentini (Aparteante) - Corrobora a fala do Deputado, e se coloca à disposição para enfrentar o 

problema mencionado. [Taquigrafia: Northon] 

DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA (Presidente) - Suspende a sessão até o horário destinado à Ordem do Dia. 

(Pausa) 

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

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) - Reabre a sessão e dá início à pauta da Ordem do Dia. 

Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei n. 0048/2022, de autoria da Deputada Luciane 

Carminatti, que altera o Anexo Único da Lei n° 18.278, de 2021, que "Consolida os atos normativos que concedem o 

Título de Utilidade Pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina", para o fim de declarar de utilidade 

pública estadual o Grupo de Escoteiros Tapera dos Carijós. 

Conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; e de Educação, Cultura e Desporto. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei n. 0065/2022, de autoria do Governador do Estado, que 

autoriza a doação de imóvel no Município de Herval d'Oeste. 

Conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; de Finanças e Tributação; e de 

Trabalho, Administração e Serviço Público. 

Em discussão. 

O sr. Presidente concede a palavra ao sr. Deputado João Amin. 

DEPUTADO JOÃO AMIN - Faz referência à presença do Prefeito de Herval d’Oeste, do vice-Prefeito e do Secretário 

de Planejamento na Alesc. Fala a respeito do imóvel, e diz ter a certeza que será utilizado da melhor forma possível. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) - Agradece ao Deputado João Amin. 

Continua em discussão PL n. 0065/2022. 

Neste momento, o sr. Presidente faz também o registro da presença e cumprimenta o Prefeito Mauro e o vice-

Prefeito, dando as boas-vindas, e elogia a bela administração que realizam no Município. 

Dá continuidade à pauta da Ordem do Dia. 

Em votação o PL n. 0065/2022. 

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

Aprovado. 

Discussão e votação em turno único do Projeto de Lei n. 0099/2022, de autoria do Governador do Estado, que 

autoriza a doação de imóvel no Município de Barra Velha. 

Conta com parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça; de Finanças e Tributação; e de 

Trabalho, Administração e Serviço Público. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovado. 

Deputado Ricardo Alba - Pela ordem, sr. Presidente. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) - Concede a palavra, pela ordem, ao sr. Deputado Ricardo Alba. 

DEPUTADO RICARDO ALBA - Registra e agradece a presença do empresário de Gaspar, Norberto Schlemper, e 

do Jornalista Allan Santiago, elogiando o trabalho que fazem no referido Município. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) - Agradece o sr. Deputado Ricardo Alba e, da mesma forma, 

dá as boas-vindas à Casa Legislativa. 
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Dá continuidade à pauta da Ordem do Dia. 

Moção n. 0527/2022, de autoria do Deputado Moacir Sopelsa, cumprimentando os Sócios da Rádio Belos Montes 

FM 92.1 pela passagem do respectivo aniversário de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

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

Aprovada. [Taquígrafa: Sílvia] 

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 1094/2022 e 1095/2022, de autoria do 

Deputado Silvio Dreveck; 1097/2022 e 1098/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta; 1100/2022 e 1101/2022, de autoria do 

Deputado Maurício Eskudlark; 1102/2022, 1103/2022, 1105/2022, 1106/2022, 1107/2022, 1108/2022, 1109/2022, 1110/2022, 

1111/2022 e 1112/2022, de autoria do Deputado Laércio Schuster; e 1104/2022, de autoria do Deputado Fernando Krelling. 

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

Regimento Interno, as Indicações n.s: 0487/2022, de autoria do Deputado José Milton Scheffer; 0488/2022, de autoria da 

Deputada Ada Faraco De Luca; 0489/2022 e 0490/2022, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark. 

Finda a pauta da Ordem do Dia. [Taquigrafia: Cinthia] 

********** 
Explicação Pessoal 

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN (Orador) – Comenta sobre a decisão de um despacho da Promotoria Pública 

de Itapema, que pediu o arquivamento de um processo por considerar insignificante a prisão de um usuário de cannabis 

autuado em flagrante na praia. Comenta que mora na região há 30 anos e afirma que os delinquentes que usam drogas na 

orla causam incômodos, mas muitas vezes são flagrados pela Polícia Militar, levados até a Delegacia e liberados. Afirma 

que nenhum criminoso inicia no mundo do crime assaltando bancos, e sim praticando pequenos delitos, alertando que a 

impunidade pode gerar aumento no grau do crime. 

Informa que em torno de 75% dos homicídios que acontecem no País são relacionados ao tráfico de drogas. 

Acrescenta que considerar legal o consumo e ilegal o tráfico é incoerente, pois o consumo alimenta o tráfico, logo, é 

necessário evitar que haja o consumo, principalmente em locais públicos. Entende que os presídios estão lotados, e sugere 

que medidas coercitivas e prestação de serviços comunitários sejam adotadas. [Taquigrafia: Northon] 

DEPUTADO BRUNO SOUZA (Orador) – Discorre sobre a Audiência Pública que ocorreu na presente data, 

ressaltando a sua importância, pois foi discutido sobre a crise de leitos de UTI no Estado. Diz que poderia ser evitada essa 

crise se houvesse um planejamento por parte do Governo, lembrando as constantes cobranças que fez ao Executivo sobre 

os leitos de UTI neonatal. Lamenta que a Secretaria de Estado da Saúde não o ouviu, ou sequer atendeu seus pedidos, se 

preocupando somente quando a falta de leitos se tornou mais do que emergencial. 

Fala sobre o posicionamento da Secretaria da Saúde na Audiência Pública, e reforça que teve mais certeza dos 

fatos e da falta de planejamento da mesma, ao tentar apresentar argumentos insustentáveis de uma crise que poderia ser 

evitável. Questiona alguns dos argumentos apresentados pela Secretaria, rebatendo e afirmando ser incabível a 

justificativa. Diz que a situação é muito triste, pois já ocorreu um óbito de um recém-nascido, e mesmo assim, fechou a 

pediatria do Hospital Regional. [Taquigrafia: Guilherme] 

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI (Orador) – Lembra que esteve na Região Oeste do Estado no fim de semana, 

passando pela BR–282, BR–158 e BR–163, constatando que as mesmas estão praticamente intransitáveis devido aos 

buracos nas vias, que estão ocasionando acidentes graves na região. Diz que votou favoravelmente para que as rodovias 

do Estado recebessem recursos visando à continuidade das obras, e que não poderia imaginar tal situação em Santa 

Catarina, pois são rodovias importantes para o Estado. 

Pede socorro ao Diretor do DNIT em Florianópolis e diz que, se não conseguir uma resposta, convocará os 

Parlamentares a irem para Brasília buscar recursos. Afirma não saber como o Oeste vem conseguindo escoar sua 

produção por rodovias tão esburacadas, e diz que não dá para se acostumar com a situação das rodovias, deixando 

fortes críticas ao Governo do Estado. 

Deputado Mauro de Nadal (Aparteante) – Cita os trechos críticos no Oeste catarinense. Diz que com os recursos 

que o Governo repassa a empresa já deveria ter concluído as obras em aproximadamente três anos, lamentando o descaso 

do DNIT com as rodovias catarinenses. [Taquigrafia: Guilherme] 
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DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) - Agradece e parabeniza o Deputado Valdir Cobalchini pelo 

pronunciamento. Faz menção à questão das rodovias do extremo Oeste, e comenta que seu motorista saiu de Concórdia, 

no domingo, ao meio-dia e chegou a Florianópolis às 21h, ou seja, levou nove horas para percorrer 450 quilômetros. 

Comenta que de Ponte Serrada a Irani encontra-se crateras na rodovia, causando acidentes. Reconhece que o Governo do 

Estado está fazendo investimentos em rodovias federais, bem como nas estaduais. Fala que faz algum tempo, não apenas 

nesse Governo, mas de governos anteriores que olham muito pouco para a infraestrutura do Estado de Santa Catarina, 

lembrando que é um dos primeiros Estados arrecadadores de impostos para o Governo Federal. [Taquígrafa: Sílvia] 

DEPUTADO MAURICIO ESKUDLARK (Orador) – Fala da gravidade da situação das rodovias catarinenses, que 

estão intransitáveis e que, por vezes, em suas viagens pode perceber o quanto essa questão esta fugindo de controle. 

Registra a presença de amigos e Vereadores na Casa, e comenta que no fim de semana visitou muitos clubes de 

tiro, e esteve em São Miguel do Oeste acompanhando a visita da família Fiorini Oechsler, que tem dois filhos que são 

componentes da Seleção Brasileira de Tiro Prático. 

Discorre sobre a palestra ocorrida no clube e a prática do tiro esportivo. Diz que está fazendo um estudo sobre a 

legislação federal, defendendo o direito dos caçadores, atiradores e colecionadores de terem o porte de armas, facilitando o 

acesso aos que praticam o esporte. Também defende o acesso ao cidadão rural de ter o porte de arma em toda extensão 

de sua propriedade, e não somente dentro de casa. 

Apresenta um vídeo em Plenário da palestra ocorrida, e reforça que é um esporte como outros, afirmando que 

buscará dentro da legislação mais liberdade para quem o pratica. Lembra que não houve nenhum incidente ou acidente, 

pois todas as regras de segurança foram respeitadas. 

Deputado Osmar Vicentini (Aparteante) – Parabeniza a fala do Deputado, dizendo ser também um atirador, e 

lamenta que a posse seja somente para dentro de casa. [Taquigrafia: Guilherme] 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) - Agradece e parabeniza o Deputado Maurício Eskudlark pelo 

pronunciamento. 

Não havendo mais oradores inscritos, encerra a presente sessão, convocando outra, ordinária, para o dia 

subsequente, à hora regimental. 

Está encerrada a sessão. (Ata sem revisão dos oradores.) 

[Revisão: Taquígrafa Sílvia] 

 

L E G I S L A Ç Ã O  
 

 

LEI COMPLEMENTAR 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 796, DE 4 DE JULHO DE 2022 

Parte vetada pelo Governador do Estado e mantida pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina do Projeto de Lei Complementar que foi convertido na Lei Complementar n° 796, de 13 de janeiro de 2022, que 

“Altera a Lei Complementar n° 255, de 12 de janeiro de 2004, e adota outras providências”. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, nos termos do 

§ 7° do art. 54 da Constituição do Estado e do § 1° do art. 311 do Regimento Interno, promulga a seguinte parte da Lei: 

“Art. 1° ......................................................................................... 

‘Art. 29. ........................................................................................ 

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

§ 8° Aplica-se o disposto no § 2° deste artigo às aposentadorias já concedidas quando da publicação desta 

Lei Complementar. 

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

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 4 de julho de 2022. 

Deputado MOACIR SOPELSA 

Presidente 



04/07/2022 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.122 13 

 

 

Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração 

 

 

  

C A D E R N O  A D M I N I S T R A T I V O   
 

G E S T Ã O  D E  P E S S O A L ,  N O R M A T I V A ,  F I S C A L  E  D E  M A T E R I A I S  
 

 

ATO DA MESA 
 

ATO DA MESA N° 279, de 30 de junho de 2022 

Dispõe sobre os critérios para a composição de Comissão Legal. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de 

suas atribuições, com amparo no parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno, 

RESOLVE: 

Art. 1° A designação, por Ato da Mesa, dos membros das Comissões Legais, compreendidas as 

constantes do Anexo III-D da Resolução n° 002, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar n° 642, de 

22 de janeiro de 2015, obedecerão aos critérios estabelecidos neste Ato. 

Parágrafo único. Excetuadas as Comissões de Processo Administrativo Disciplinar e de 

Sindicância, ambas reguladas pela Lei Complementar n° 491, de 20 de janeiro de 2010, as demais Comissões Legais têm 

suas atribuições e vinculação estabelecidas na Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei 

Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015. 

Art. 2° Os membros das Comissões Legais possuirão, preferencialmente, diploma de nível superior. 

§ 1° Os membros da Comissão Permanente de Licitações deverão, também, possuir certificado 

de capacitação de Pregoeiro. 

§ 2° Os membros das Comissões de Processo Administrativo Disciplinar e de Sindicância 

acusatória ou punitiva deverão ser estáveis e ocupantes de cargos de provimento efetivo de nível superior ou de mesmo 

nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado, e, preferencialmente, bacharéis em direito. 

Art. 3° Os Presidentes das Comissões de Processo Administrativo Disciplinar e de Sindicância 

poderão indicar um servidor efetivo para exercer a função de Secretário, com contrapartida pecuniária equivalente ao da 

Função de Confiança, nível PL/FC-2. 

Art. 4° A designação em substituição de membro de Comissão Legal ocorrerá quando o 

titular afastar-se por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, mediante requerimento fundamentado do Presidente 

da Comissão Legal. 

Art. 5° O Presidente da Comissão Legal apresentará relatório anual de atividades ao responsável 

pelo setor ao qual está vinculada, que o remeterá à Diretoria-Geral. 

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput as Comissões de Processo 

Administrativo Disciplinar e a de Sindicância, cuja entrega de relatórios se dará na forma da Lei Complementar  

n° 491, de 2010. 

Art. 6° Fica vedada a percepção cumulativa da gratificação de exercício relativa à Comissão 

Legal, prevista no inciso IV do art. 20 da Resolução n° 002, de 2006, e da gratificação por participação em Grupo de 

Trabalho, atribuída com base no inciso II do art. 85 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985. 

Art. 7° Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8° Fica revogado o Ato da Mesa n° 174, de 30 de agosto de 2007. 

Republicado por incorreção 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto - Secretário 

Processo SEI 22.0.000018040-1 
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PORTARIAS 
 

PORTARIA N° 1034, de 1° de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016, 

RESOLVE: Com base no Art. 1° parágrafo único do Ato da Mesa n° 396, de 29 de novembro de 

2011, e do item II, da cláusula quinta do Termo de Compromisso de Ajustamento 

de Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de outubro de 2011. 

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce Atividade Parlamentar Externa-

relatório, a contar de 1° de julho de 2022. 

Matrícula Nome do Servidor Cidade Gabinete 

7075 SOLEDAD PAMELA YACONI URRUTIA DE SOUSA CRICIUMA LIDERANÇA DO MDB 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000021525-6 
    

PORTARIA N° 1035, de 1° de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

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

Secretário Parlamentar, da servidora CAMILA AVER PAES, matrícula n° 10596, de PL/GAB-69 para o PL/GAB-76 do 

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 1° de julho de 2022(GAB DEP - MARCIUS MACHADO). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000021604-0 
    

PORTARIA N° 1036, de 04 de julho de 2022. 

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

são conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar 

n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

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

dezembro de 1985, 

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde ao servidor abaixo relacionado: 

Matrícula Nome do Servidor Qde dias Início em Proc. SEA n° 

8922 RODRIGO DE LUCA DIAS 02 30/06/2022 8946/2022 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 

Processo SEI 22.0.000021439-0 
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PORTARIA N° 1037, de 04 de julho de 2022. 

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

são conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar 

n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

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

dezembro de 1985, 

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde ao servidor abaixo relacionado: 

Matrícula Nome do Servidor Qde dias Início em Proc. SEA n° 

10510 FILIPPE DAVID DE SOUZA 03 29/06/2022 8950/2022 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 

Processo SEI 22.0.000021392-0 
    

PORTARIA N° 1038, de 04 de julho de 2022 

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

são conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar 

n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

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

dezembro de 1985, 

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde do servidor abaixo relacionado: 

Matrícula Nome do Servidor Qde dias Início em Proc. SEA n° 

8922 RODRIGO DE LUCA DIAS 02 23/06/2022 8946/2022 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 

Processo SEI 22.0.000021354-7 
    

PORTARIA N° 1039, de 04 de julho de 2022. 

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

conferidas pelo Ato de Mesa n° 244 de 12 de maio de 2022. 

CONSIDERANDO as indicações e os planos de trabalho apresentados pelas chefias imediatas, 

contendo as respectivas autorizações. 

RESOLVE: 

Fica homologada a designação do servidor abaixo relacionado para atuar no regime de trabalho 

remoto nos termos do Art. 12 do Ato de Mesa n° 244 de 12 de maio de 2022: 

Servidor Lotação Modalidade de Trabalho Remoto Período de Duração 

LUIZ EDUARDO DE 
SOUZA 

DG-DIRETORIA DE RECURSOS 
HUMANOS 

HIBRIDO/PRODUTIVIDADE 20/06/2022 até 17/12/2022 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 

Processo SEI 22.0.000019522-0 
    

PORTARIA N° 1040, de 04 de julho de 2022 

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

são conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar 

n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 
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RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput, da Lei n° 6.745, de 28 de 

dezembro de 1985, 

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde a(o) servidor(a) abaixo relacionado(a): 

Matrícula Nome do Servidor Qde dias Início em Proc. SEA n° 

8316 LUCIANA SILVA PIRATH ABRAHAO 08 22/06/2022 8798/2022 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 

Processo SEI 22.0.000021013-0 
    

PORTARIA N° 1041, de 04 de julho de 2022 

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

são conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar 

n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

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

dezembro de 1985, 

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde ao servidor abaixo relacionado: 

Matrícula Nome do Servidor Qde dias Início em Proc. SEA n° 

11028 MAICON DION ENDLER 07 27/06/2022 8762/2022 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 

Processo SEI 22.0.000020891-8 
    

PORTARIA N° 1042, de 04 de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

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

Secretário Parlamentar, da servidora ANA PAULA REICHERT, matrícula n° 10705, de PL/GAB-69 para o PL/GAB-59 do 

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 04 de julho de 2022 (GAB DEP - MARCIUS MACHADO). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000021619-8 
    

PORTARIA N° 1043, de julho de 2022. 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR DANIEL BOSO GONÇALVES, para exercer o cargo de provimento em comissão de 

Secretário Parlamentar, código PL/GAB-41, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia 

Legislativa, a contar da data de sua posse(GAB DEP FERNANDO KRELLING – JOINVILLE). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000021615-5 
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PORTARIA N° 1044, de 4 de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR ROSILENE ABREU CARNEIRO, para exercer o cargo de provimento em comissão de 

Secretário Parlamentar, código PL/GAL-79, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia 

Legislativa, a contar da data de sua posse (LIDERANÇA DO PSD – ITAPOA). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000020994-9 
    

PORTARIA N° 1045, de 4 de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR DANIEL ROCHA DE CARVALHO, para exercer o cargo de provimento em comissão 

de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-59, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do Pessoal da Assembleia 

Legislativa, a contar da data de sua posse (GAB DEP ANA CAROLINE CAMPAGNOLO). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000021672-4 
    

PORTARIA N° 1046, de 4 de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016, 

RESOLVE: Com base no Art. 1° parágrafo único do Ato da Mesa n° 396, de 29 de novembro de 

2011, e do item II, da cláusula quinta do Termo de Compromisso de Ajustamento 

de Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de outubro de 2011. 

PUBLICAR que a servidora abaixo relacionada exerce Atividade Parlamentar Externa-

Biométrico, a contar de 4 de julho de 2022. 

Matrícula Nome do Servidor Cidade Gabinete 

11315 CAROLINA SONEGO SPILLERE CRICIUMA GAB DEP - JULIO GARCIA 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000021649-0 
    

PORTARIA N° 1047, de 4 de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 
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RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR JOAO BATISTA WOLFF DA SILVA, para exercer o cargo de provimento em 

comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-56, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da 

Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (GAB DEP SARGENTO LIMA – LAGES). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000021685-6 
    

PORTARIA N° 1048, de 4 de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

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

EXONERAR o servidor GLAUCUS FOLSTER, matrícula n° 9659, do cargo de Secretário 

Parlamentar, código PL/GAB-87 do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 04 de julho de 2022 (GAB 

DEP- FERNANDO KRELLING). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000021676-7 
    

PORTARIA N° 1049, de 4 de julho de 2022 

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

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR WAGNER ALEXANDRE LIMA, para exercer o cargo de provimento em comissão de 

Secretário Parlamentar, código PL/GAB-67, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia 

Legislativa, a contar da data de sua posse(GAB DEP VALDIR COBALCHINI– LAGES). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 
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PORTARIA N° 1050, de 4 de julho de 2022 

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

conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar n° 642, de 22 

de janeiro de 2015, 

RESOLVE: 

DESIGNAR MICHELY BERNARDINI SCHWEITZER, matrícula n° 11344, servidora do Poder 

Executivo - Secretaria de Estado da Fazenda à disposição da ALESC, para exercer, em substituição, o cargo de 

Coordenador de Contabilidade, código PL/DAS-6, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, THAMIRIS RAPOSO 

SILVA LITRAN DOS SANTOS, matrícula n° 7229, que se encontra em fruição de férias por 20 (vinte) dias, a contar de 4 de 

julho de 2022 (DF -COORDENADORIA DE CONTABILIDADE). 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 
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