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pessoas que estiveram próximas do Governador
para evitar a propagação da doença.
Parabeniza a Assembleia Legislativa e o
Presidente Deputado Julio Garcia pelo repasse
de R$ 30 milhões destinados ao atendimento dos catarinenses vítimas do ciclone.
Presta solidariedade às famílias das 9
pessoas que morreram.
Informa que solicitou à Defesa Civil
que agilize os procedimentos de atendimento
às famílias atingidas, e que oriente os
municípios atingidos para que elaborem os
processos para decreto de situação de
emergência e calamidade pública. Pede que os
órgãos analisem todas as formas possíveis de
desburocratizar as ações de apoio aos municípios
e cidadãos atingidos pelos efeitos do ciclone.
Comenta que encaminhou aos representantes federais um pedido para que
intercedam, junto à Caixa Econômica Federal,
para realização dos processos de liberação do
FGTS aos cidadãos vítimas do ciclone.

Comenta que em breve irá discutir e
apresentar um projeto de lei para que as
informações sobre previsões de desastres
cheguem mais fáceis aos catarinenses.
[Taquigrafia: Northon]
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) Comenta sobre a crise vivida no Estado e
lembra que tem trabalhado bastante pelos
catarinenses.
Registra sua visita aos municípios
atingidos pelo ciclone extratropical, ressaltando
que os prejuízos que são incontáveis, e faz
menção ao Presidente da Casa, Deputado Julio
Garcia, parabenizando pela destinação de
recursos da Alesc para ajudar os atingidos
por essa tragédia.
Neste momento difícil, são inúmeras as
empresas que estão desesperadas, entretanto,
observa que não há uma ação efetiva da
Celesc,
que
não
esta
atendendo
presencialmente, há somente um site, que
também traz um anúncio de estar em manutenção.
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Fala, ainda, da Central 0800, que
também não atende ligações, e deixa sua nota
de repudio à administração da Celesc.
Parabeniza, entretanto, os funcionários da mesma
que procuraram, dentro das suas limitações,
atender a população. [Taquigrafia: Guilherme]
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) - Agradece ao Deputado Felipe
Estevão pelas generosas palavras, e reitera
o que já disse durante a sessão, essa ação
é dos 40 Deputados. Não fosse a participação de todos e a colaboração, certamente
a Assembleia não teria condições de fazer
essa ação pronta, rápida, para ajudar o
Governo do Estado a superar mais esta crise
que estamos enfrentando, juntamente,
concomitantemente com a pandemia.
Não havendo mais oradores inscritos,
encerra a presente sessão, convocando outra,
ordinária, para terça-feira, às 15h.
Está encerrada a sessão. [Revisão:
Taquígrafa Sara].
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ATO DA MESA Nº 209, de 20 de julho de 2020
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR GLAUCIA MATTJIE, matrícula nº 9499,
servidora do Tribunal de Contas do Estado à disposição da ALESC, do
cargo de Procurador-Geral, código PL/DAS-8, a contar de 22 de julho de
2020 (MD - PROCURADORIA).
Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 210, de 20 de julho de 2020
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,
EXONERAR ROMUALDO GOULART, matrícula nº
10461, servidor do Executivo - Secretaria de Estado da Fazenda à
disposição da ALESC, do cargo de Controlador-Geral Adjunto, código
PL/DAS-8, a contar de 22 de julho de 2020 (MD CONTROLADORIA-GERAL).
Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 211, de 20 de julho de 2020
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,
e em conformidade com as Resoluções
nºs. 001 e 002, de 11 de janeiro de
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2006, e suas alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015,
NOMEAR GLAUCIA MATTJIE, matrícula nº 9499,
servidora do Tribunal de Contas do Estado à disposição da ALESC para
exercer o cargo de provimento em comissão de Controlador-Geral
Adjunto, código PL/DAS-8, a contar de 22 de julho de 2020 (MD CONTROLADORIA-GERAL).
Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 212, de 20 de julho de 2020
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE: com fundamento nos arts. 9º e 11 da Lei
nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, e
em conformidade com as Resoluções nºs.
001 e 002, de 11 de janeiro de 2006, e
suas alterações, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,
NOMEAR KARULA GENOVEVA BATISTA TRENTIN
LARA CORREA, para exercer o cargo de provimento em comissão de
PROCURADOR-GERAL, código PL/DAS-8, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (MD PROCURADORIA).
Deputado JULIO GARCIA - Presidente
Deputado Laércio Schuster - Secretário
Deputado Nilso Berlanda - Secretário
–––– * * * ––––
ATO DA MESA Nº 213, de 20 de julho 2020
Altera o art. 5º do Ato da Mesa nº 238, de 4
de abril de 2014, que “Regulamenta o uso de
veículo de propriedade do Deputado para
desenvolver as atividades parlamentares”,
com o fim de.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições previstas no inciso XV e
parágrafo único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,
RESOLVE:

