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Em atendimento ao que preceitua a Resolução nº 002 de 
2008, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Cata-
rina tem a grata satisfação de conceder às personalidades 
e organizações que se dedicam a promover o engrandeci-
mento social, político, econômico e cultural da sociedade, 
a mais alta condecoração outorgada pelo Poder Legislativo 
Estadual, a Comenda do Legislativo Catarinense. 

Por indicação dos deputados estaduais, os homenageados 
são distinguidos com a honraria em sessão solene especial-
mente convocada para essa finalidade, ocasião em que, ao 
lado das mais representativas lideranças e autoridades do 
Estado, recebem o merecido reconhecimento público pelas 
suas ações e inciativas em favor do bem comum.



A diversidade cultural, o espírito empreendedor, a força do trabalho e a criatividade 
do povo catarinense estão entre as maiores riquezas de nosso Estado.

Diariamente, pessoas, instituições e empresas trabalham de sol a sol para manter 
Santa Catarina entre os melhores lugares do Brasil para morar, investir, trabalhar e 
criar seus filhos.
 
É com o objetivo de celebrar e homenagear quem faz a pujança do nosso Estado 
que a Assembleia Legislativa confere, todos os anos, a Comenda do Legislativo 
Catarinense. A mais alta honraria concedida pelo Parlamento Estadual representa 
o reconhecimento a quem contribui com o desenvolvimento humano, social, 
econômico, científico, tecnológico e empresarial de Santa Catarina.

Aos nossos parlamentares cabe indicar os nomes de quem leva Santa Catarina para 
além das fronteiras estaduais e nacionais. Pessoas que se destacam em diversos 
campos; entidades que, na luta cotidiana, proporcionam mais qualidade de vida 
e ajudam a mitigar as carências que ainda atingem uma parcela de nossa gente; 
e empresas que geram empregos e riquezas e produzem divisas que alimentam o 
círculo virtuoso de nosso desenvolvimento.

É com grande satisfação que apresento a edição 2019 de nossa Comenda. Tenho a 
certeza de que os homenageados deste ano honram este especial reconhecimento 
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Meus parabéns a todos!

Mensagem

Deputado Julio Garcia
Presidente
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ATTILIO COLITTI

Attilio Colitti nasceu em Sala Consilina, na 
província de Salerno (Itália), em 13 de ou-

tubro de 1970. Formado em estudos clássicos 
com ênfase em cinema, também se dedicou 
a cursos profissionalizantes em jornalismo, fo-
tografia e cooperação internacional. Chegou 
ao Brasil no ano de 2004. Foi nomeado vice-
-cônsul honorário em 2009 e elevado a cônsul 
em 2014. Foi escolhido para a homenagem 
porque seu trabalho tem se destacado, prin-
cipalmente com a biometria instalada para 
ativação do passaporte, evitando o desloca-
mento até Curitiba.

Outro destaque foi a parceria firmada com 
a Secretaria de Educação, que introduziu o 
ensino de italiano em seis escolas. Mais de 
1.300 alunos estão sendo beneficiados com o 
programa. Attilio valoriza e busca fomentar o 
intercâmbio econômico e cultural entre Itália 
e Santa Catarina. Um exemplo disso é o even-
to Musical Mia Cara Florianópolis, que está na 
segunda edição, e o Festival de Cinema Otto 
e Mezzo. Foi vice-presidente da Câmara de 
Comércio Ítalo-Brasileira de SC. Ainda é vice-
-presidente executivo do Corpo Consular de 
SC e em atividades de fomento à língua italia-
na, organiza a missa no idioma celebrada pelo 
Padre Vitor Feller.

Deputada Ada de Luca
(MDB)
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GILBERTO CALLADO DE OLIVEIRAANTONIO TIAGO DA SILVA

Gilberto Callado de Oliveira é um notável 
procurador de Justiça, professor univer-

sitário e escritor brasileiro. Sua vida e carreira 
são compostas de uma trajetória brilhante: 
formou-se 2º tenente do Exército Brasileiro, 
tendo servido ao 63º Batalhão de Infantaria 
de Florianópolis, é bacharel em Direito pela 
UFSC (1981), doutor em Filosofia do Direito 
pela Universidade de Navarra (1987), Espa-
nha, e realizou pós-doutorados na mesma ins-
tituição em Política Jurídica (1994), Metodolo-
gia Juspolítica (2000), Filosofia Penal (2007) e 
Ciências Legislativas (2018).

Sua atividade como docente é igualmente 
extensa e impactante, transitando pelo direi-
to, sociologia, filosofia, políticas criminais, di-
reitos humanos, segurança pública, crimino-
logia e outras áreas. Publicou diversos artigos 
que beneficiaram a sociedade catarinense, 
além de muitas obras, entre elas a sempre atu-
al e obrigatória Garantismo e Barbárie (O lado 
oculto do garantismo penal), publicada pela 
Editora Conceito (2000). O livro aborda, entre 
outras coisas, como o movimento do direito 
alternativo serviu ao propósito revolucionário 
de demolição gradual do direito tradicional e 
suas raízes cristãs.

Antonio Tiago da Silva nasceu em 1961 em 
Arataca, comunidade de São João Batis-

ta, no Vale do Rio Tijucas. Filho de agricultores 
familiares, é técnico agrícola de formação, ca-
sado e pai de três filhos. 

Começou sua atividade profissional na 
Cidasc em 1982. Foi classificador de produtos 
de origem vegetal do Estado e atuou também 
no Programa de Abastecimento Urbano do 
Governo. À disposição do Ceasa/SC, foi res-
ponsável pela reabertura e gerenciou a Uni-
dade de Blumenau de 1994 a 1998 e o admi-
nistrativo e financeiro da Cidasc na Regional 
de Blumenau de 2003 a 2008.

Mais tarde, em 2009, assumiu a gerência 
da regional da Cidasc em Blumenau. Com for-
te ligação com a atividade sindical, associati-
vista e cooperativista, foi diretor regional do 
Sintagri Blumenau, presidente do Núcleo dos 
Técnicos Agrícolas do Médio Vale do Itajaí, da 
Associação dos Técnicos Agrícolas de Santa 
Catarina (Atasc), do Sindicato dos Técnicos 
Agrícolas de Santa Catarina (Sintagri) e da Fe-
deração dos Técnicos Agrícolas do Brasil (Fin-
ta-BR). Tem participação  na gestão do Conse-
lho Estadual do Ensino Agrícola (Conea) e da 
Cooperativa Técnicos Agrícolas (Unitagri).

Deputada Ana CampagnoloDeputado Altair Silva
(PP) (PSL)
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MARCOS PETRYDONA YVONNE LUCY KORMANN REBELLO

Marcos Petry, natural de Vidal Ramos, 
Santa Catarina, é escritor, palestrante 

e músico. É fluente em inglês, alemão e espa-
nhol e estudante de italiano e sueco. Autista 
de alto funcionamento, graduou-se em 2014 
em Comunicação Institucional na Universida-
de para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí (Unidavi) e em 2016 fez especialização 
em Design Gráfico e Produção Publicitária.

Atualmente, Marcos Petry cursa uma pós-
graduação internacional em Transtornos do 
Espectro Autista, ofertada pelo Child Behavior 
Institute of Miami. Desde 2016, assumiu-se 
como ativista pró-autismo por intermédio de 
seu canal no Youtube “Diário de um Autista”, 
no qual busca evidenciar os avanços e desa-
fios do indivíduo dentro do espectro autista, 
por meio de informação e debate.

Escreveu os livros “Contos de meninos e me-
ninas, contos de homens e mulheres” e “Memó-
rias de um autista por ele mesmo”. 

O talentoso artista acredita que a escrita e 
a música põem ritmo, significado e possibili-
dades de reflexão em sua vida e lhe conferem 
um porto seguro e um norte para entender o 
mundo que o cerca. É autodefensor da Asso-
ciação Catarinense de Autismo (Asca), repre-
sentando os autistas em Santa Catarina.

Com uma vida dedicada à filantropia em 
Itajaí, dona Yvonne Rebello, de 88 anos, 

foi escolhida pelo deputado Coronel Mocellin 
(PSL) para receber a Comenda do Poder Legis-
lativo Catarinense.

Sempre voltada às causas sociais, dona 
Yvonne participa do projeto “Estenda Sua 
Mão, Amigo”, no qual voluntárias com mais de 
70 anos produzem trabalhos manuais, como 
bordados e crochês, atendendo hospitais e 
asilos com roupas para bebês e de cama.

Fundadora da ONG Dom Bosco, na qual 
atuou de 1960 a 2010, ela também é “leonina” 
e trabalhou por 50 anos no Lions Clube Cida-
de do Porto.

Essa trajetória de doação às famílias ca-
rentes de Itajaí resultou em uma série de ho-
menagens à dona Yvonne. Entre as quais, da 
Associação Comercial e Industrial de Itajaí, da 
Associação Internacional de Lions Clube, do 
Lions Clube de Itajaí, da Câmara de Vereado-
res e da Prefeitura de Itajaí.

Moradora de Itajaí há 68 anos, dona Yvon-
ne é viúva de Pedro Paulo Rebello, com quem 
viveu por 45 anos, e mãe de três filhos, dois já 
falecidos. Também é avó de cinco netos.

Deputado Dr. Vicente Caropreso
(PSDB)

Deputado Coronel Mocellin 
(PSL)
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CHARLES LUIZ PEREIRABALSEIROS DO RIO URUGUAI

Charles Luiz Pereira nasceu em 25 de abril 
de 1977 em Balneário Camboriú. Filho de 

Iclésio e Edenize Pereira, é formado em Direito 
pela Univali e Bacharel em Teologia. Sempre 
foi um menino estudioso, amava jogar futebol 
e atuante na igreja. Aos 15 anos, ao participar 
de um retiro de jovens foi impactado pela pre-
sença do Espírito Santo, e a partir daí a chama 
pelo evangelismo foi acesa e nunca mais se 
apagou.

Começou a evangelizar e iniciou um gran-
de mover em sua vida ministerial.  Aos 17 anos 
ingressou no Seminário Pastoral, casou-se com 
Rosa Maria Pereira e começaram a pastorear 
uma igreja.

O pastor Charles e a pastora Rosa são fun-
dadores e pastores sênior da Igreja Evangéli-
ca Luz da Vida em Balneário Camboriú há 19 
anos. Realizam trabalhos extraordinários na 
restauração de famílias, mulheres, homens, 
jovens e crianças, por meio de retiros, projetos 
sociais, seminários e discipulados e auxiliam 
com alimentação os necessitados da comuni-
dade de Balneário e região. Pastor Charles e 
pastora Rosa, por meio da Igreja Luz da Vida, 
hoje são referência em todo o Brasil.

Agradecemos pelo exemplo de fé, ami-
zade, hombridade, empatia, testemunho e 
solidariedade para o avanço evangélico em 
nosso estado.

Os Balseiros do Rio Uruguai, os desbra-
vadores das águas do rio Uruguai, mo-

vimentaram a economia do Grande Oeste 
catarinense pelos anos de 1920. A história de 
luta dos balseiros simboliza o potencial social 
e econômico do Oeste.

A trajetória da atividade de balseiro traduz 
um legado social também em defesa do as-
sociativismo e do cooperativismo. A história 
aponta que esses trabalhadores desciam bra-
vamente o rio Uruguai rumo ao sul do Brasil 
e da Argentina e transportavam em grandes 
balsas as mercadorias a serem comercializadas.

Viajavam sempre nos períodos das en-
chentes, e os percursos podiam chegar a 580 
quilômetros de extensão. O maior desafio dos 
balseiros era o Salto Grande, chamado de Sal-
to Yucuman, a maior queda de água longitu-
dinal do mundo, com 1,8 mil metros. Alguns 
balseiros por ali ficaram.

Uma casinha na balsa servia de abrigo e 
uma caixa de tábua com terra era o fogão. Os 
balseiros retornavam de sua jornada de cami-
nhão e às vezes de ônibus.

Homenagear os balseiros é trazer, no palco 
do Legislativo catarinense, a memória viva dos 
desbravadores que, na década de 1920, ajuda-
ram a desenvolver a  região Oeste.

Deputado Felipe Estevão
(PSL)

Deputado Fabiano da Luz
(PT)

16



18 19

NIVALDO JOSÉ DA ROSAVALDICIR KORTMANN

Nascido em Imbituba (SC) no ano de 1948, 
Nivaldo José da Rosa é fundador da Ma-

lhas Ferju, situada às margens da BR-101, em 
sua cidade natal. Atualmente o comércio tem 
12 mil m², mais de 120 funcionários e clientes 
em todo o país.

Mas não foi fácil. Aos 7 anos, Nivaldo já 
trabalhava: vendia orquídeas e laranjas na 
BR-101. Aos 19, partiu para Florianópolis, lo-
cal em que trabalhou na construção civil e em 
lanchonetes. Aos 20, em Porto Alegre (RS), 
trabalhou como garçom. Seu apreço pelo 
trabalho rendeu-lhe boas amizades. Nelson 
Marchezan, deputado federal na época, foi 
uma delas, e o aconselhou a abrir seu próprio 
negócio, despertando em Nivaldo o desejo de 
empreender.

Em 1981, de volta a Imbituba, Nivaldo pas-
sou a vender roupas de porta em porta. Após 
algum tempo, inaugurou sua primeira loja 
junto com a esposa, Maria Madalena – um 
comércio de 10 m², em casa. Com dedicação 
o projeto prosperou, tornando-se uma das 
maiores lojas de varejo do Sul do Brasil.

Esposo, pai e avô, Nivaldo diz que “o se-
gredo do crescimento é a dedicação, carinho 
e determinação”. O empresário também é 
conhecido pela caridade. Seu amor pela hu-
manidade e sua generosidade lhe permitem 
ajudar diversas instituições.

A paixão do joinvilense Valdicir Kortmann 
pelo esporte começou na infância. As ha-

bilidades e técnicas como jogador de futebol 
e futsal fizeram com que representasse Join-
ville em diversas competições.

Com o fim da adolescência, Valdicir preci-
sou deixar o esporte de lado para se dedicar 
aos estudos. Fez Ciências Contábeis e especia-
lizou-se em marketing esportivo, com ênfase 
no conceito de “investir no esporte para forta-
lecer ainda mais a imagem de uma empresa”.

Sócio-fundador da Krona Tubos e Cone-
xões Ltda, ao lado de Vilson Perin, Mário Bor-
ba e José Gonçalves, teve papel fundamental 
no investimento no futsal de Joinville. Como 
diretor Comercial e de Marketing, ao lado dos 
seus sócios,  projetou a equipe nacionalmente 
e conquistou importantes títulos.  Como dire-
tor do Departamento de Futsal, conquistou a 
tão sonhada Liga Nacional de Futsal. 

Olhar e direcionar investimentos às cate-
gorias de base foi fundamental para a cidade 
revelar atletas que até hoje fazem parte do 
elenco profissional do time ou estão reforçan-
do importantes equipes do Brasil e do mundo. 

Valdicir Kortmann é um cidadão, gestor 
e amigo que não se cansa de acreditar que o 
esporte tem papel fundamental na vida das 
pessoas.

Deputado Ismael dos Santos
(PSD)

Deputado Fernando Krelling
(MDB)
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NARCIZO PARISOTTOBELA VISTA COUNTRY CLUB

Narcizo Parisotto, uma vida trilhada no 
caminho da fé e do bem-estar social. Na 

década de 1970, iniciou sua trajetória como 
ministro do Evangelho, primeiramente no Pa-
raná e, logo após, em Santa Catarina. Como 
supervisor da Região Sul da Igreja do Evan-
gelho Quadrangular (IEQ) tornou-se uma 
liderança forte, estruturou e multiplicou a 
Quadrangular no Sul do Brasil. Hoje, somente 
em Santa Catarina, são cerca de 800 templos 
espalhados em praticamente todo o território 
catarinense.

Na sua liderança, a IEQ tornou-se refe-
rência na área social. Destaca-se o Projeto 
Lucas, que com um ônibus itinerante presta 
atendimento médico, odontológico, jurídico 
e de bem-estar à população carente de for-
ma gratuita. Desde 2014, foram quase 40 mil 
atendimentos. Parisotto foi pioneiro ao idea-
lizar a Casa do Interior na Capital. O projeto 
acolhe pessoas que vêm a Florianópolis para 
atendimento médico especializado, em espe-
cial oncológico. O projeto iniciado em 1997 já 
realizou cerca de 35 mil acolhimentos.

Foi vereador em Chapecó por duas vezes 
e durante 24 anos atuou como deputado es-
tadual, sendo referência pelo trabalho com 
pessoas menos favorecidas e na preservação 
dos valores cristãos e da família.

O Bela Vista Country Club, localizado em 
Gaspar, é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, fundada em 1962 por amigos que, 
quando reunidos, deram início ao plano pio-
neiro de construir um clube social e esportivo 
na cidade de Blumenau, estabelecendo como 
objetivo congregar cidadãos de bons princí-
pios, formando um quadro social, e oportuni-
zar a prática de esportes.

O clube é agraciado pela natureza, con-
tando com uma fonte inesgotável de água mi-
neral, que traz benefício a toda a população. A 
agremiação conta hoje com 6.000 associados 
e possui uma área preparada para o desenvol-
vimento de cada esporte oferecido – todas as 
modalidades de esporte e lazer são acompa-
nhadas por excelentes profissionais. O Bela 
Vista Country Club é, sem dúvida, um patri-
mônio natural, razão pela qual é considerado 
o melhor e mais completo clube da região.

Para o deputado Ivan Naatz, é uma honra 
ter a oportunidade de homenagear o clube 
e retribuir tantas alegrias já vividas no local. 
Por toda sua história, valores e ações bene-
ficentes de integração social e esportiva à 
população local é que a agremiação, por in-
termédio do presidente Paulo Kuroski, faz jus 
a receber a Comenda do Poder Legislativo de 
Santa Catarina.

Deputado Jair Miotto
(PSC)

Deputado Ivan Naatz
(PV)
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AMA - REC/SCDARCI MORETTI

A Associação de Pais e Amigos de Autistas 
da Região Carbonífera de Santa Catarina 

(AMA-REC/SC) foi fundada em 20 de feverei-
ro de 2001 com o objetivo de promover o 
bem-estar e o ajustamento dos indivíduos 
autistas de todas as idades.

A AMA é uma entidade filantrópica, decla-
rada de utilidade pública e mantenedora da 
Escola Especial Meu Mundo, que atende 127 
alunos e tem uma lista de espera com mais de 
40 pessoas.

Sustentada por meio de doações e con-
vênios firmados com as prefeituras da região, 
seu propósito é prestar atendimento de exce-
lência para promover o desenvolvimento físi-
co e psicossocial, proporcionando a integra-
ção na sociedade de crianças, adolescentes 
e adultos diagnosticados com transtorno do 
espectro autista (TEA).

O trabalho é desenvolvido por uma equi-
pe multiprofissional, composta por psicólo-
gos, médico neurologista pediatra (voluntá-
rio), assistente social, terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, fisioterapeuta e pedagogos.

Darci é uma personalidade conhecida no 
município de Vitor Meireles. Filho de An-

gelo e Maria Moretti, é casado com Aurita e 
pai de três filhos: Sandro, Neusa e Lucinere. 

Com a sabedoria de seus 80 anos, o ca-
tarinense tem orgulho de ter nascido e fazer 
parte de uma comunidade que já existia antes 
de o município ser emancipado de Ibirama, 
em 1989. Na juventude, foi motorista e pos-
teriormente empreendeu com a abertura do 
primeiro comércio do município.

Hoje, o supermercado Moretti, que fun-
dou, é o maior da cidade. Comprometido com 
a comunidade, Darci acredita que a geração 
de empregos decorrente do seu negócio faz 
a diferença na vida das pessoas do município, 
que possui aproximadamente 5 mil habitan-
tes.

Darci é atuante nas iniciativas comunitá-
rias da cidade e membro do Centro de Con-
vivência da Terceira Idade de Vitor Meireles, 
no qual é participante assíduo – contribuiu, 
inclusive, com a mobília do local, inaugurado 
em 2016. Generosidade e espírito empreen-
dedor definem esse vitor-meirelense de as-
cendência italiana.

Deputado Jessé Lopes
(PSL)

Deputado Jerry Comper
(MDB)
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SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMAD AHMADALICE THÜMMEL KUERTEN

Filho de imigrante da Palestina, Samir Azmi 
Ibrahim Muhamad Ahmad aos 16 anos co-

meçou a ajudar o pai no comércio, em Lauro 
Müller. Com vocação para o empreendedo-
rismo, formou-se em Marketing e acabou 
assumindo a administração da rede de lojas 
da família, que atualmente gera mais de 200 
empregos.

Em Laguna, com o desejo de colaborar 
com o crescimento do município, que tem 
nos setores de comércio e serviços os maiores 
geradores de emprego, Samir presidiu a Asso-
ciação Empresarial de Laguna (Acil 2011/12). 
Por entender a necessidade e importância do 
setor para o desenvolvimento, investiu numa 
administração que ficou marcada pela capa-
citação e valorização dos comerciários e cola-
boradores. Assim como iniciou um período de 
debate, cobrança e diálogo com o setor públi-
co para que fossem realizados investimentos 
de fomento à educação, cultura, turismo e da 
infraestrutura de Laguna.

Em tempos de intolerância com imigran-
tes e imigrados, Samir é um exemplo bem-
sucedido de uma família que escolheu Santa 
Catarina para viver e que contribui para o 
desenvolvimento por meio da geração de 
trabalho e renda para os catarinenses.

Nascida em Blumenau, mãe de três filhos, 
assistente social aposentada, Alice Thüm-

mel Kuerten está à frente do Instituto Guga 
Kuerten (IGK) desde 2000, como presidente 
da instituição que ajudou a fundar.

O IGK promove oficinas esportivas e ati-
vidades educacionais para crianças, adoles-
centes e pessoas com deficiência. Em quase 
duas décadas, já foram mais de 90 mil pesso-
as atendidas nos programas desenvolvidos 
pela entidade que há 19 anos está sob seu 
comando. Iniciou cedo no voluntariado – aos 
14 anos passou a dar aulas em uma creche de 
Brusque. Já foi voluntária em diversas institui-
ções e continua atuando de forma efetiva em 
muitas delas.

Aposentou-se como assistente social na 
antiga Telesc. Foi diretora-geral da Fundação 
Catarinense de Educação Especial; delegada 
da Federação das Apaes na Região da Grande 
Florianópolis; membro do Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Co-
nede); membro do Comitê de Ética e Pesquisa 
da Unisul; e vice-presidente da Federação das 
Apaes do Estado de Santa Catarina. 

É atualmente membro do Conselho Con-
sultivo do Instituto Comunitário da Grande 
Florianópolis e vice-presidente da Apae de 
Florianópolis.

Deputado José Milton Scheffer
(PP)

Deputado João Amin
(PP)
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FLAVIO MANOEL ALVES MONTEIRODANIEL PROENÇA FEIJÓ

A convite do então deputado Milton San-
der, Flavio Manoel Alves Monteiro ingres-

sou na Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina em fevereiro de 2000, como 
secretário executivo da Comissão de Relacio-
namento Institucional, Relações Internacio-
nais, Comunicação e do Mercosul.

Tem contribuído com o estado como co-
ordenador da União de Parlamentares Sul- 
Americanos e do Mercosul (UPM). Diversos 
acordos importantes na região têm sido im-
plementados e assuntos relevantes atinentes 
à cidadania são debatidos, mostrando que o 
Mercosul, por intermédio de suas entidades 
afins, ocupa-se, para além da economia de 
mercado, de igual forma com os direitos e de-
veres de seus cidadãos.

Na UPM, Flávio esteve à frente de diversos 
eventos como o 1º Seminário Sobre Ques-
tões de Saúde, Legislação de Trânsito e Prá-
ticas Aduaneiras no Mercosul, que resultou 
na assinatura de convênio entre a Unimed e 
a Sociedade de Medicina da Argentina, que 
hoje presta assistência médica aos motoris-
tas que transitam na Rodovia Panamericana, 
que liga o Brasil ao Chile. Recentemente, 
auxiliou o Fórum de Qualificação de Gradu-
ações e Facilitação do Turismo Terrestre no 
Mercosul, realizado em parceria com a Unale.

Daniel Proença Feijó é médico, filho de Pe-
dro Feijó Sobrinho e Maria Aparecida Pro-

ença Feijó e pai de Maria Heloísa, de 7 anos. 
Graduado pela Unisul, de Tubarão, especiali-
zou-se em Psiquiatria pela Associação Brasi-
leira de Psiquiatria e pela Associação Médica 
Brasileira. Após, especializou-se em Depen-
dência Química pela Universidade Federal de 
São Paulo e Medicina Legal e Perícias Médicas, 
pela Associação Brasileira de Medicina Legal 
e pela Associação Médica Brasileira. Também 
possui especialização em Psiquiatria Forense. 

Concluiu mestrado e doutorado em Neu-
rociências pela Unesc e atualmente realiza um 
pós-doutorado na mesma área.

No âmbito social, é voluntário no atendi-
mento em psiquiatria aos pacientes de câncer 
atendidos pela Casa Guido, instituição de Cri-
ciúma que acolhe crianças e adolescentes em 
tratamento de câncer e suas famílias. A Casa 
Guido oferece apoio humanizado, fortalecido 
no sentimento de amor incondicional ao pró-
ximo na luta pela vida.

Daniel é perito médico federal em Criciú-
ma, médico psiquiatra da Secretaria de Estado 
da Administração e faz parte do corpo clínico 
do hospital São José de Criciúma como médi-
co psiquiatra.

Deputado Kennedy Nunes
(PSD)

Deputado Julio Garcia
(PSD)
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ERNESTO MEYER FILHOOASET

O artista plástico Ernesto Meyer Filho, in me-
moriam, é considerado um dos principais 

expoentes do Modernismo pela historiografia 
da arte catarinense. Atuou num momento de 
virada paradigmática da arte, abrindo cami-
nhos para o que mais tarde se convencionaria 
chamar de arte contemporânea.

Em 2019, completam-se 100 anos do seu 
nascimento. Natural de Itajaí, viveu a maior 
parte do tempo em Florianópolis, onde conso-
lidou suas raízes artísticas, até falecer em 1991, 
deixando esposa e três filhos. Autodidata, o 
bacharel em Ciências Contábeis aprendeu so-
bre desenho, pintura, ilustração e história da 
arte através de livros.

Ao longo de 50 anos, desenhou e pintou 
inúmeras obras e reuniu escritos, livros e fo-
tografias, entre outros. Sua produção está em 
acervos de museus e coleções particulares no 
Brasil e no exterior. Meyer Filho também dá 
nome à Galeria de Arte da Alesc.

O artista protagonizou os primeiros Sa-
lões de Arte Moderna de Santa Catarina fora 
do estado, em 1958 e 1959. Durante toda sua 
trajetória artística, manteve o seu ativismo cul-
tural, que extrapolou as divisas do estado e as 
fronteiras do país.

Em 2004, o Instituto Meyer Filho passou a 
organizar e divulgar a obra do artista.

A história da Ordem Auxiliadora das Se-
nhoras Evangélicas de Timbó (Oaset) se 

confunde com a história da própria cidade 
e caminha lado a lado com a instalação da 
comunidade luterana em Timbó. Em 1928, o 
Pastor Bergold iniciou com sua esposa e um 
grupo de senhoras luteranas as primeiras reu-
niões da então chamada Sociedade Feminina 
Evangélica de Timbó.

Em 12 de setembro de 1937, quando do 
registro da Maternidade de Timbó, a socie-
dade passou a ser denominada de Oaset. Em 
1963 foi a vez da instalação de um jardim de 
infância para o atendimento de 60 crianças.

Com a necessidade de ampliação da ma-
ternidade, em março de 1968 as senhoras 
da Oaset deram início à construção do que é 
hoje o Hospital e Maternidade Oase, referên-
cia no estado, inaugurado em setembro do 
mesmo ano.

Presidida por Teresinha Metzker, atual-
mente a Oaset tem cerca de 450 filiadas, orga-
nizadas em 17 grupos de Oase em quatro co-
munidades que formam a Paróquia da Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IE-
CLB) em Timbó. Promove chás beneficentes, 
visitação às famílias, grupo de terceira idade, 
bazar de roupas usadas e grupo de visitação 
ao hospital orientada por um pastor, entre ou-
tras atividades.

Deputada Luciane Carminatti
(PT)

Deputado Laércio Schuster
(PSB)
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HERMES ANTONIO TONINIARCÍLIO OLIVO

Entre os rios Canoas e Pelotas, em Celso Ra-
mos (SC), nasceu a 17 de janeiro de 1965 

Hermes Antonio Tonini, filho de Hermes Paulo 
Tonini e de Rosina Martinelli Tonini. Cresceu 
brincando entre as araucárias, típicas da Re-
gião Serrana.

Com a contemplação do desenvolvimen-
to da natureza, os frutos floresceram como 
sua espiritualidade e religiosidade. Mais ma-
duro e confiante dos seus anseios, contou 
com o apoio do Padre Ildo Ghizoni, que atua 
como seu mentor.

Em novembro de 1992 pediu a ordenação 
diaconal, que aconteceu em Óbidos (PA). Em 
1994 voltou a Celso Ramos para a ordenação 
presbiteral, segundo grau do Sacramento da 
Ordem, celebrada em abril pelos bispos de La-
ges, Dom Oneres Marchiori, e de Óbidos, Dom 
Martinho Lammers.

Após a celebração, retornou ao Pará e lá 
permaneceu por sete anos. Conquistou a es-
pecialização e mestrado bíblico, na Escola 
Superior de Teologia em São Leopoldo (RS), 
agregando mais a sua formação em Estudo 
Social, Teologia e Filosofia Política. Há 12 anos 
atua na paróquia Nossa Senhora das Graças, 
onde coordena a Catequese Diocesana, o 
Conselho de Economia da Diocese de Lages 
e a representação da Diocese no Conselho de 
Igrejas para Estudo e Reflexão do Estado de 
Santa Catarina.

Indicado pelo deputado Luiz Fernando 
Vampiro (MDB) para receber a Comenda do 

Legislativo Catarinense, o empresário Arcí-
lio Olivo nasceu em Siderópolis em 1956. O 
jovem, carinhosamente chamado de Pipo, 
começou a trabalhar na roça e quando de-
cidiu mudar-se para Nova Veneza, comprou 
um caminhão para transportar madeira. 
Em tempo de crise, vendeu seu caminhão e 
apostou no talento de sua esposa, Vera, uma 
mulher muito criativa e de muitos sonhos, e 
iniciaram assim a produção de roupas infan-
tis. Hoje, o grupo têxtil sediado em Criciúma 
acolhe 650 funcionários diretos e mais de 
2.500 indiretos.

Além da La Moda, Arcílio é sócio da Cer-
vejaria Santa Catarina, dona das marcas Saint 
Bier, Coruja, Barco e Catarina. O grupo possui 
as marcas Lança Perfume, My Favorite Thin-
gs e Enna, sendo referência no segmento de 
moda premium do Brasil. Sonhar alto, buscar 
a perfeição, aprender sempre, criar coesão 
e surpreender são os valores da empresa La 
Moda, que tem como propósito “levar emo-
ção à vida das pessoas”.

Deputado Marcius Machado
(PL)

Deputado Luiz Fernando Vampiro
(MDB)
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PATRÍCIA  MARIA ZIMMERMANN D’AVILAESTANISLAU EMÍLIO BRESOLIN

Nascida em Rio do Sul, Patrícia Maria Zim-
mermann D’Avila graduou-se em Direito 

pela Furb em 1993. Especializou-se em Direito 
Penal e Processual Penal e tem mestrado em 
Ciência Jurídica pela Univali. Foi professora ti-
tular de Direito Processual Penal na Unidavi e 
na Acadepol em diversas disciplinas.

Atuou como advogada por quatro anos. 
Em 1998, após concurso público, foi nomea-
da delegada da Polícia Civil de Santa Catarina. 
Atuou nas comarcas de Trombudo Central e 
Rio do Sul, onde também foi delegada regio-
nal. Em 2013, passou a atuar na Delegacia de 
Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, 
à Mulher e ao Idoso, também em Rio do Sul.

Em 2015, assumiu a Coordenadoria das 
Delegacias de Polícia Especializadas no Aten-
dimento à Criança, ao Adolescente, à Mulher 
e ao Idoso (DPCAMIs), onde atua até hoje. In-
tegra o Conselho Estadual dos Direitos da Mu-
lher desde 2016.

A homenageada é a primeira coordenado-
ra do Estado de Santa Catarina das DPCAMIs. 
À frente da coordenadoria, tem procurado 
uniformizar os atendimentos às mulheres 
vítimas de violência, humanizando o acolhi-
mento e a investigação, bem como atuando 
na instalação da rede interdisciplinar para o 
atendimento à mulher que sofre violência.

Santa Catarina é um destino turístico reco-
nhecido mundialmente graças ao trabalho 

incansável de várias pessoas que, ao longo 
dos anos, fomentam o fortalecimento do tra-
de, e com isso colaboram para tornar o esta-
do cada vez mais receptivo e competitivo no 
setor. Uma dessas pessoas que ajudou Santa 
Catarina, em especial a Grande Florianópolis, 
a tornar-se referência em destino turístico é 
Estanislau Bresolin.

Ao longo dos últimos 40 anos, Bresolin 
vem atuando no fortalecimento do turismo 
catarinense, sendo por meio de empresas, por 
associações de classe ou trabalhando para 
uma maior profissionalização e, com isso, com 
maior chance competitiva perante o mercado 
global.

Profundo conhecedor do turismo, Bre-
solin é o presidente da Federação de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares do Estado de 
Santa Catarina, e também preside o Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Florianópolis.

Além disso, é o vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Gastronomia, Hospeda-
gem e Turismo; 2º vice-presidente da Confe-
deração Nacional do Turismo; vogal da Junta 
Comercial do Estado; e conselheiro junto ao 
Tribunal Administrativo Tributário do Estado 
de Santa Catarina.

Deputada Marlene Fengler
(PSD)

Deputado Marcos Vieira
(PSDB)
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COOPERATIVA REGIONAL ITAIPUPROJETO ESPELHO MEU

Falar em cooperativismo é contar histórias 
de sucesso. Com um papel fundamental na 

economia, esse modelo de negócio represen-
ta quase 50% do PIB agrícola do País (FAO/se-
tembro 2018). O 1º vice-presidente da Alesc, 
deputado Mauro De Nadal, com sua vivência, 
conhecimento e como membro da Frente 
Parlamentar em Defesa do Cooperativismo, 
homenageia a Cooperativa Regional Itaipu, 
de Pinhalzinho, que completou 50 anos de 
fundação em 2019. 

Na região Oeste, a Itaipu surgiu no ano de 
1969 para atender uma necessidade: a busca 
dos produtores rurais por uma remuneração 
justa dos seus produtos e a valorização das 
pessoas. Visando elevar a qualidade de vida 
das famílias, melhorar o trabalho e a produ-
ção, a Cooper Itaipu investe em programas, 
técnicas e tecnologias. São 2,8 mil associados 
nos municípios de Pinhalzinho, Saudades, 
Modelo, Serra Alta, Sul Brasil, Bom Jesus do 
Oeste e Saltinho e com um braço de negócios 
em São Miguel do Oeste, Coronel Freitas e 
Nova Erechim.

A cooperativa atua nos negócios de sui-
nocultura, avicultura, bovinocultura de leite, 
grãos e indústria de rações. São 472 colabo-
radores representados na Comenda do Poder 
Legislativo pelo presidente, Arno Pandolfo.

A violência contra a mulher é produto de 
um sistema complexo e está enraizada 

nas mais diferentes culturas, perpassando 
questões sociais, políticas, econômicas, his-
tóricas e individuais. Por sua natureza multi-
facetada e a vastidão de suas consequências, 
exige metodologias inovadoras de trabalho.

O Projeto Espelho Meu nasceu na Delega-
cia de Proteção à Criança, Adolescente, Mu-
lher e Idoso de São José, a partir da iniciativa 
da psicóloga policial Clarissa e da agente de 
polícia Eleide, em parceria com o fotógrafo 
Radilson, com o intuito de atender mulheres 
vítimas de diferentes tipos de violência, aler-
tá-las e incentivá-las a denunciar as agressões, 
auxiliando no processo de ressignificação e 
superação do trauma.

O programa oferece carinho, acolhimen-
to e orientação, usando a fotografia como 
ferramenta para reflexão a respeito da autoi-
magem e autoestima dessas mulheres. Inclui 
ainda atendimento psicológico, rodas de con-
versa, aulas de defesa pessoal e palestras.

A forma de trabalho, a visibilidade positi-
va, a boa adesão e os resultados do projeto, 
que ganhou destaque nacional, têm servido 
de inspiração para outras delegacias do país.

Deputado Mauro De Nadal
(MDB)

Deputado Maurício Eskudlark
(PL)
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RODRIGO FALCK BORTOLINIHORST MAUL

Rodrigo Falck Bortolini nasceu em Concór-
dia, em 1976. É bacharel em Direito pela 

Universidade do Vale do Itajaí (Univali/2001), 
especialista em Gestão em Segurança Pública 
(2006) e especialista em Inteligência Policial 
(2013). Delegado de Polícia Civil em Santa 
Catarina desde julho de 2003, trabalhou nas 
comarcas de Maravilha, Anchieta, Porto Belo, 
Santo Amaro da Imperatriz e Florianópolis.

Desde janeiro de 2013 à frente da Delega-
cia de Furto e Roubo de Veículos da Deic, com 
dedicação e responsabilidade, vem realizan-
do ações relevantes em prol do bem comum, 
prestando um trabalho inestimável à socieda-
de catarinense com sua equipe, que tem ob-
tido, em conjunto com outras forças policiais, 
resultados expressivos no combate ao crime, 
com grande número de prisões realizadas e 
relevante quantidade de veículos recupera-
dos. Uma contribuição efetiva para a redução 
dos indicadores de criminalidade no estado.

É o atual presidente da Associação dos De-
legados de Polícia do Estado de Santa Catarina 
(Adepol),  representando esta relevante cate-
goria no âmbito do estado de Santa Catarina.

Com 75 anos dedicados ao setor têxtil de 
Santa Catarina, Horst Maul tem uma história 

repleta de conquistas profissionais e de valoriza-
ção das pessoas.

Desde muito jovem, teve a vida pautada 
pela disciplina e pelo respeito ao trabalho. Em 
1945, com apenas 16 anos, era contratado como 
office boy pela companhia Lepper, de Joinville, 
cidade onde nasceu. Em 1951 entrou na Fiação 
São Bento. São 91 anos de vida e 70 anos dedi-
cados a essa empresa.

Com muitas conquistas em um mercado 
que atravessou uma série de mudanças desde 
a Segunda Guerra Mundial, Horst Maul sempre 
valorizou as pessoas e o desenvolvimento social 
da comunidade.

Em 2019, quando já poderia descansar após 
décadas de trabalho, participou do debate so-
bre incentivos fiscais na Assembleia Legislativa. 
Com conhecimento, destacou os prejuízos para 
o setor caso o Estado alterasse a política econô-
mica atual.

Amigos mais próximos dizem que na com-
pra de algodão e num carteado de truco nin-
guém “bate” o homenageado. São histórias que 
mostram que Horst Maul não é apenas um che-
fe, mas um amigo, conselheiro e orientador.

Santa Catarina agradece a esse homem que, 
desde jovem, mostra o que é cidadania, discipli-
na e respeito às pessoas.

Deputado Moacir Sopelsa
(MDB)

Deputado Milton Hobus
(PSD)
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 ABEMASCMÁRIO VOGELSANGER

A Associação Beneficente Matheus 
Schöpfer Costa (Abemasc) surgiu em 

2016,  no município de Concórdia, após o fa-
lecimento do pequeno Matheus, portador da 
Síndrome da Hipoplasia do Ventrículo Esquer-
do, pela necessidade de proporcionar atendi-
mento a pacientes carentes que chegavam ao 
hospital necessitando de cateterismo cardía-
co ou angioplastia, eventos cardíacos graves.

Devido à falta de credenciamento pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), os pacientes 
eram encaminhados à cidade de referência e 
a demora do atendimento interferia muito no 
prognóstico final em doenças isquêmicas do 
coração. Com o auxílio da comunidade, apoio 
da equipe médica e parceria com agentes 
públicos, o trabalho garantiu o atendimento 
de pacientes da cidade, provenientes do SUS, 
seja em caráter de urgência ou eletivos.

Já foram atendidos mais de 70 pacientes 
em pouco mais de três anos de existência. O 
desafio é levar o modelo de atuação a outras 
cidades brasileiras para que também possuam 
condições técnicas e não estão contempladas 
pelo SUS, para viabilizar os seus serviços e pro-
piciar um rápido manejo de pacientes graves, 
diminuindo a chance de sequelas e de morte.

Nascido no interior de Joinville, onde 
aprendeu a importância do trabalho, Má-

rio Vogelsanger carrega no sobrenome a his-
tória de uma trajetória familiar marcada pelo 
empreendedorismo. Um sobrenome com si-
nônimo de garra e força, mostrando que todo 
o trabalho e suor é recompensado.

Mário Vogelsanger começou a dar va-
lor ao trabalho desde cedo. Aos 13 anos foi 
apontador de obras, mais tarde motorista e 
operador de máquina. Alguns anos depois 
se tornou encarregado. Hoje, juntamente a 
seu irmão Marcos, é sócio da Britagem Vogel-
sanger, uma empresa familiar, com matriz em 
Joinville e duas filiais em Palhoça, com mais 
de 300 funcionários.

A empresa fornece materiais pétreos para 
as grandes concreteiras, lojas de materiais 
de construção, prefeituras, obras públicas e 
privadas, empreiteiras e empresas de vários 
ramos. A Britagem Vogelsanger também exe-
cuta obras de infraestrutura viária, serviços de 
terraplenagem, drenagem, pavimentação as-
fáltica e outros serviços.

Em setembro de 2018 a empresa venceu 
a licitação para executar a terceira faixa da Via 
Expressa, em Florianópolis, comprovando o 
comprometimento e a eficiência, entregando 
a obra antes do prazo previsto.

Deputado Neodi Saretta
(PT)

Deputado Nazareno Martins
(PSB)
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DORVALINO E  MARILENE COMINEDSON GABOARDI

Há mais de 40 anos o casal Dorvalino e Ma-
rilene Comin, de Santa Helena, no Extre-

mo Oeste, cultiva cerca de 100 produtos em 
2 hectares de terra. O grande diferencial é a 
forma como produzem. Na pequena área cer-
cada de mata nativa preservada, com parcelas 
de agrofloresta e uma rica diversidade natu-
ral, eles não utilizam qualquer tipo de agrotó-
xico ou adubo químico na produção. 

A proposta começou com a ideia fixa de 
que precisavam respeitar a saúde da família, 
do meio ambiente e da comunidade em que 
vivem. A partir disso, tudo foi pensado de for-
ma a fechar o ciclo produtivo contando sem-
pre com a natureza para melhorar a qualidade 
do solo e proteger as culturas.

A natureza, então, retribuiu o trabalho e 
as escolhas do casal Comin, garantindo uma 
produtividade muito acima da habitual, com 
diversidade. Das hortaliças ao mel, tudo é pen-
sado de forma a respeitar os ciclos naturais e as 
necessidades impostas pelo ambiente.

Seu Dorvalino e dona Marilene represen-
tam o cuidado com a vida em toda a sua diver-
sidade e complexidade. Eles acreditaram em 
um modelo de produção que respeita quem 
planta e quem consome, e mostram há mais de 
quatro décadas os frutos desse trabalho.

O empresário Edson Gaboardi, diretor-
presidente do Grupo Gaboardi, nasceu 

em São Paulo e mudou-se aos 10 anos com 
a família para Joaçaba, onde seu pai, Ulysses 
Gaboardi, fundou uma fábrica de fósforos 
em Herval D’Oeste, transferida em 1961para 
Curitibanos.

Casado com Dicléia Regina Novak, é pai 
de Alessandra Danielle e Edson Gaboardi 
Junior. Graduado em Engenharia Mecânica, 
pós-graduado em Engenharia e Medicina de 
Segurança do Trabalho, além de mestre em 
Projeto de Máquinas, Edson ingressou na Fós-
foros Gaboardi em 1978 e se manteve na di-
reção da empresa após o falecimento do pai, 
no ano 2000.

Hoje, com 51 anos de existência, o Grupo 
Gaboardi atua em diversos ramos, gera rique-
za econômica e emprega diretamente mais 
de 800 colaboradores. Seus produtos alcan-
çam países da América do Sul, América do 
Norte e Europa.

Com a fabricação e montagem de pren-
dedores nas penitenciárias de Santa Catarina, 
São Paulo e Paraná, cumpre seu papel social, 
possibilitando aos detentos o aprendizado do 
trabalho. Colabora com diversas entidades so-
ciais e em 2009 doou terras para implantação 
da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) em Curitibanos.

Deputado Padre Pedro Baldissera
(PT)

Deputado Nilso Berlanda
(PL)
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3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITARHILTRUDES FANTINI PEREIRA

Há 61 anos, o 3º Batalhão de Bombeiros 
Militar, com sede em Blumenau, trabalha 

para salvar vidas no maior município do Vale 
do Itajaí. Em 13 de agosto de 1958, o Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina inaugu-
rou seu primeiro quartel em Blumenau, criado 
devido ao aumento de ocorrências na região. 
O quartel foi o primeiro instalado fora da capi-
tal catarinense.

Na década de 1980, os bombeiros milita-
res, com apoio da comunidade local, mostra-
ram força, união e empreendedorismo ao se 
tornarem pioneiros no atendimento pré-hos-
pitalar (APH) no estado. Na época, o serviço 
era oferecido em uma viatura Caravan, doada 
pela Associação Comercial e Industrial de Blu-
menau (Acib). O serviço de APH evoluiu, tor-
nando-se o de maior número de ocorrências 
atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina na área operacional.

Em se tratando de Blumenau, não é difícil 
imaginar a importância do Corpo de Bombei-
ros, que além do combate às chamas também 
tem tradição em salvar vidas durante intem-
péries climáticas, como inundações, enxurra-
das e deslizamentos de terra. Não é à toa que 
conta com o respeito e o carinho da socieda-
de blumenauense.

Foi em Itajaí que a semente do empreende-
dorismo da família Pereira brotou, no início 

dos anos de 1960, quando o casal Ignácio e 
Hiltrudes, a dona Trude, viu prosperar a venda 
de mercadorias no centro da cidade e decidiu 
abrir um comércio próprio.

O pequeno atacado virou supermercado, 
deu origem ao Grupo Pereira e atualmente 
figura entre as maiores redes de atacado e va-
rejo do Brasil, com as bandeiras Comper, Fort 
Atacadista e Bate Forte, 74 unidades de ne-
gócios e 14,5 mil funcionários em SC, MT, MS, 
SP, GO e DF. O olhar atento à responsabilida-
de social também está presente, sempre em 
busca de um ambiente mais justo, saudável 
e fraterno. Entre as ações, destaca-se o Troco 
Solidário, que já beneficiou mais de 260 enti-
dades com a doação de R$ 9 milhões.

Habituada às vendas desde os 16 anos, até 
hoje, aos 89, dona Trude participa das inau-
gurações, visita lojas do grupo e se mantém 
ligada ao dia a dia da empresa que, ao lado 
do marido, construiu com a força da mulher 
batalhadora e visionária, da companheira de-
dicada e da mãe zelosa dos 7 filhos, 13 netos e 
8 bisnetos que agora tocam o legado de uma 
vida de fé, devoção à família e trabalho pelo 
desenvolvimento e bem-estar social do estado.

Deputado Ricardo Alba
(PSL)

Deputada Paulinha
(PDT)
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HOSPITAL E MATERNIDADE
DE SANTA CECÍLIA

ANDRÉ MELLO FILHO

O Hospital e Maternidade de Santa Cecília 
foi fundado em 27 de setembro de 1961. 

Desde que Santa Cecília deixou de ser distrito 
de Curitibanos, uma das maiores aspirações 
do município era a construção de um hospital. 
Após 13 anos, em 16 de junho de 1974, foi lan-
çada a pedra fundamental. Com o passar dos 
anos, o simples casarão tomou corpo e mesmo 
em suas maiores dificuldades foi na perseve-
rança que as crises foram superadas.

Os primeiros médicos foram Domingos 
Faustino e Mariano Ceferino Sanchez. Poste-
riormente, René Emílio Martinez Mujica, que 
residiu no município até seu falecimento. O 
hospital, considerado de médio porte, com-
pletou 58 anos acolhendo, ajudando e curan-
do os enfermos do município e da região. 

Conta com 110 leitos, cinco médicos, três 
enfermeiras, 22 colaboradores da equipe de 
técnicos e auxiliares de enfermagem, psicólo-
ga, assistente social, nutricionista, farmacêutica 
e equipe com 23 colaboradores da área admi-
nistrativa, manutenção, recepção, higienização, 
copa e cozinha, clínica pediátrica, médica, cirúr-
gica e obstétrica. De janeiro de 2018 a outubro 
de 2019, foram 3.954 atendimentos e nesse pe-
ríodo 3.512 atendimentos foram pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

André Mello Filho nasceu em 29 de novem-
bro de 1938, em Florianópolis. Formou-se 

em Direito pela Universidade Federal de San-
ta Catarina (1968) e fez pós-graduação em 
Direito Penal, Processual Penal e Previdenciá-
rio. Em 1968, atuou como promotor público 
adjunto nas Comarcas de Orleans e Tubarão. 

Em 1972 foi aprovado no concurso para 
o Ministério Público e atuou nas comarcas de 
São João Batista, Orleans, Videira, Chapecó, 
Blumenau e Capital.

Atuou como procurador de Justiça entre 
1983 e 1988. Ocupou diversos cargos: corre-
gedor-geral do MP; presidente da Associação 
Catarinense do Ministério Público; membro 
da Associação Nacional do MP; juiz do Tribu-
nal Regional Eleitoral (TRE); professor da Fa-
culdade de Videira e da Furb. Hoje atua como 
advogado, atendendo nas áreas de direito 
penal, civil, tributário, comercial, trabalhista e 
eleitoral.

André Mello Filho acredita que a grande 
revolução do Ministério Público de Santa Ca-
tarina começou a partir de 1970, no governo 
Colombo Salles, e culminou, sobretudo, com 
a Constituição de 1988, que ampliou a dimen-
são e a responsabilidade da instituição. Ele 
afirma que o Ministério Público tem cumpri-
do o seu dever e tem atendido os anseios da 
sociedade.

Deputado Romildo Titon
(MDB)

Deputado Rodrigo Minotto
(PDT)
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RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO COLLAÇOROMEU ERNESTO DRESSEL

Por sua trajetória, o presidente do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, desembar-

gador Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço, 
será homenageado com a Comenda do Legis-
lativo Catarinense, a maior honraria concedi-
da pela Alesc, no dia 25 de novembro de 2019, 
no Plenário Osni Régis, em Florianópolis.

Collaço nasceu no dia 16 de fevereiro de 
1963, em Florianópolis. É filho de Márcio e 
Astrid Collaço. Casado com Daniela, pai do 
Bernardo e da Isabela. Cursou Direito na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
concluindo em 1984. Em 1989 ingressou na 
magistratura. Como juiz substituto, atuou na 
Capital e em Urubici. Como juiz titular, atuou 
em Papanduva, Palmitos, Porto União, Cha-
pecó, Joinville e Capital. No ano de 2009 as-
sumiu como juiz de  direito de segundo grau 
no Tribunal de Justiça. Atuou na Câmara Civil 
Especial, na 4ª Câmara de Direito Público; e na 
4ª Câmara Criminal. 

Em sua carreira, atuou ainda como pre-
sidente da Associação dos Magistrados Ca-
tarinenses e como presidente da Associação 
dos Magistrados Brasileiros. Em dezembro de 
2012 tomou posse como desembargador e 
em fevereiro de 2018 assumiu a presidência 
do TJSC.

No dia 22 de janeiro de 1958, Romeu Er-
nesto Dressel, joinvilense de apenas 19 

anos, mecânico, assinou seu nome no livro de 
ingresso no Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Joinville. Diante de Albert Lepper, o quinto 
comandante desde que a sociedade fora fun-
dada, em 13 de julho de 1892, jurou socorrer 
as pessoas que necessitassem do seu auxílio, 
respeitar os superiores hierárquicos, viver em 
completa camaradagem e dar exemplo aos 
companheiros.

Naquela data, Dressel começava a escre-
ver um novo capítulo na história dos bom-
beiros que mais tempo se dedicaram a pro-
teger vidas e patrimônio nestes 127 anos da 
corporação, a mais antiga do país no modelo 
voluntário. “Muita alegria. Muito a agradecer 
a todos que ajudaram a manter os bombeiros 
voluntários”, diz ele.

Dos 61 anos na corporação, Dressel viveu 
44 no operacional: ocupou os postos de chefe 
da 1ª sessão, chefe de equipe e ajudante de 
ordens; combateu os incêndios criminosos 
que afetaram Joinville nos anos de 1977 e 
1978 e viveu a mais profunda transformação 
da corporação por ocasião do primeiro cen-
tenário, em 1982. Desde 2003, Dressel integra 
a Equipe Tradição – formada por bombeiros 
com mais de 25 anos de atuação operacional.

Deputado Sergio Motta
(Republicanos)

Deputado Sargento Lima
(PSL)
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MANOEL MOTAASSOCIAÇÃO MARIA ROSA (AMAR)

Filho de agricultores, Manoel Mota nasceu 
em 3 de agosto de 1941 no interior do mu-

nicípio de Araranguá. Trabalhou na lavoura 
até os 18 anos, quando se tornou caminho-
neiro e percorreu os quatro cantos do Brasil, 
transportando as riquezas de sua região, até 
ser eleito, em 1982, prefeito de Araranguá. A 
partir daí, sua trajetória foi marcada por cons-
tantes vitórias na vida pública. No Parlamento 
catarinense, atuou de 1990 a 2019, por sete 
vezes consecutivas, como deputado estadual.

Mota deixou sua marca na bancada do 
MDB. Como líder, desempenhou com deter-
minação e responsabilidade suas funções e 
atingiu um feito inédito: foi o deputado que 
mais vezes liderou a bancada nos 50 anos de 
história do MDB, escolhido seis vezes como lí-
der pelos colegas de bancada no Parlamento 
estadual.

Durante seu mandato como prefeito, na 
década de 1980, Mota presidiu a Federação 
Catarinense dos Municípios (Fecam). Ainda 
como gestor municipal e apaixonado por ca-
minhões, criou em Arroio do Silva, que então 
pertencia a Araranguá, a Arrancada de Cami-
nhões, maior evento do gênero da América 
Latina.

Em 1989, mulheres de boa índole e in-
teressadas em difundir a solidariedade 

buscaram lutar pelos direitos das mulheres, 
especialmente das que sofriam violência físi-
ca, psicológica, sexual ou de qualquer outro 
gênero. Esse movimento recebeu o nome de 
Movimento das Mulheres Urbanas, alcançan-
do como primeira conquista a Delegacia de 
Proteção à Mulheres, Crianças e Adolescentes.

O movimento tomou força nos anos se-
guintes e, no ano 2000, a Associação Maria 
Rosa teve origem e passou a receber apoio de 
vários órgãos, inclusive da prefeitura e do fó-
rum de Caçador. A principal missão da Amar é 
acolher e abrigar mulheres que sofrem violên-
cia de qualquer gênero e enfrentam dificulda-
des sociais, sendo cada caso encaminhado à 
Delegacia da Proteção à Mulher, ao fórum, ao 
conselho tutelar, ao Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps), aos hospitais municipais e/ou 
programas sociais correspondentes.

Para isso, a associação conta com a partici-
pação de profissionais, tais como psicólogos e 
assistentes sociais. São mulheres unidas para 
ajudar outras mulheres em situação de risco. 
Um trabalho importante que precisa ser for-
talecido.

Deputado Volnei Weber
(MDB)

Deputado Valdir Cobalchini
(MDB)
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