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Mensagem
do Presidente 

Em 2019, a Assembleia Legislativa foi protagonista no debate 
dos temas relevantes para Santa Catarina e atuou de forma 

decisiva em momentos cruciais para o Estado . Temos um Legis-
lativo independente, que atua de forma harmônica internamen-
te e com os demais Poderes e Órgãos do Estado, e preserva suas 
principais missões que são legislar e fiscalizar . E que, diante de 
temas complexos e importantes para a sociedade, procura aten-
der às expectativas da população catarinense, inclusive fazendo 
o contraponto ao Executivo, quando necessário .

Tivemos um ano muito profícuo, de muito trabalho, e com 
a participação decisiva de cada um dos 40 parlamentares na 
construção das soluções para os desafios que se impuseram . 
Os grandes temas que movimentaram a Assembleia Legislati-
va, como a regulamentação dos incentivos fiscais, a reforma ad-
ministrativa e os recursos para os hospitais, foram debatidos e 
decididos soberanamente, com a participação de todos os seg-
mentos envolvidos e de todos os parlamentares .

Atuamos com a convicção de que um Parlamento forte me-
lhor representa a sociedade .  Procuramos sempre preservar a 
harmonia e o bom relacionamento com os outros Poderes e 
Órgãos do Estado e priorizamos a participação da sociedade, 
mantendo sempre abertas as portas do Poder Legislativo para 
a população . Além das atividades legislativas nas comissões e 
no plenário, realizamos dezenas de audiências públicas, semi-
nários temáticos, sessões especiais e eventos no Palácio Barriga 
Verde e no interior do estado, em todas as regiões .

Ao lado de tudo isso, a Assembleia Legislativa atuou de forma 
efetiva para aprimorar a gestão e a aplicação dos seus recursos, 
promovendo uma economia significativa, com transparência e 
redução de custos .

Assim, com a convicção do dever cumprido, apresentamos 
aos catarinenses  um resumo das ações e atividades do período, 
enquanto nos preparamos para os desafios que virão em 2020 .

 - Julio Garcia
Presidente
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Estatísticas
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SESSÕES REALIZADAS EM 2019
120 sessões ordinárias
29 sessões extraordinárias
18 sessões solenes
28 sessões especiais
2 sessões preparatórias (para 
eleição do presidente e da Mesa) 
1 sessão declaratória

PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
634 apresentadas em 2019
127 que já estavam em tramitação 
de anos anteriores
231 foram aprovadas, (sendo 57% 
de projetos de origem parlamentar 
e 37% de origem governamental) 
além de 26 vetos do governador 
mantidos e outros sete derrubados
73 foram arquivadas

TIPOS DE PROJETO 
APRESENTADOS EM 2019
Projetos de lei – 527
Projetos de lei complementar – 35
Propostas de emenda à 
Constituição – 14
Projetos de resolução – 12
Propostas de sustação de ato – 5
Mensagens de veto – 39
Projeto de Decreto Legislativo – 1
Medida Provisória – 1

ORIGEM DOS PROJETOS DE 2019
Legislativo – 498  (78,7% dos 
projetos)
Executivo – 123 (19,4% dos 
projetos)
Judiciário – 8 
Externa (Ministério Público, 
Defensoria Pública) – 5

OUTRAS MATÉRIAS 
LEGISLATIVAS
Indicações -1.793
Moção – 638
Ofícios – 727
Pedidos de Informação – 664
Requerimentos - 1.998

COMISSÕES PERMANENTES
As 21 comissões permanentes 
da Assembleia Legislativa 
realizaram em 2019:

192 reuniões ordinárias
12 reuniões extraordinárias
12 reuniões conjuntas
78 audiências públicas, em 33 
municípios diferentes, com 
público total superior a 12 mil 
participantes
87 seminários, fóruns, debates, 
palestras e outros eventos, com a 
participação de 17 mil pessoas em 
todo o estado .

A ASSEMBLEIA EM NÚMEROS
A Alesc conclui 2019 com núme-

ros expressivos . Foram mais 
de 700 proposições que deram 
entrada na Casa, a maioria delas 
elaborada pelos deputados es-
taduais . Ao final, mais de 230 fo-
ram aprovadas e encaminhadas 
para serem transformadas em lei .  

As comissões permanentes do 
Parlamento tiveram centenas de 
atividades no decorrer do ano . Fo-
ram 360 reuniões, seminários, au-
diências públicas, palestras e ou-
tros eventos que reuniram quase 
30 mil pessoas, em todas as regi-
ões do estado .

Estatísticas
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Grandes 
Temas
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OS ASSUNTOS 
QUE MOBILIZARAM 

A ALESC EM 2019
A restituição dos benefícios fiscais, 

a reforma administrativa e as 
sobras orçamentárias dos poderes 

estiveram no centro das atenções do 
Parlamento catarinense

Paulo Eli, secretário da Fazenda, em 
audiência pública sobre os incentívos

1717

O ano de 2019 marcou o início da 
19ª Legislatura da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Cata-
rina . No dia 1º de fevereiro, os 40 de-
putados eleitos em outubro de 2018 
foram empossados, sendo 20 estre-
antes no parlamento catarinense .

Logo no início dos trabalhos le-
gislativos, eles se depararam com 
um tema que havia causado preo-
cupação ao setor produtivo cata-
rinense já em janeiro: a retirada de 
benefícios fiscais . Os parlamentares 
iniciaram uma mobilização contra 
os decretos estaduais de dezembro 
de 2018 que revogavam incentivos 
concedidos pelo governo catari-
nense a vários segmentos da eco-
nomia estadual na forma de isenção 
de ICMS, redução de alíquota do im-
posto ou concessão de créditos pre-
sumidos .

Os decretos entrariam em vigor 
1º de abril . O setor produtivo pro-
curou a Assembleia preocupado 
com as consequências da retirada 
dos benefícios, que implicariam em 
aumento dos preços para o con-
sumidor final . Tal medida tiraria a 
competitividade dos produtos ca-

tarinenses, implicando em desem-
prego e queda na arrecadação do 
Estado .

O governo justificou, em audiên-
cia pública realizada pela Alesc ain-
da em fevereiro, que ao revogar os 
incentivos, estava cumprindo a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e resoluções do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz) . A 
revisão dos benefícios era, também, 
uma estratégia para melhorar a situ-
ação das contas públicas do Estado . 
Diante da pressão do setor produ-
tivo, com o apoio dos deputados, o 
governo aceitou revisar os benefí-
cios fiscais e a restituir aqueles que 
eram vantajosos para a economia 
catarinense .

Assembleia, governo e setor pro-
dutivo passaram a se reunir com fre-
quência na busca de entendimento 
para a manutenção dos incentivos . 
Com o aval do Executivo, os par-
lamentares aprovaram projeto de 
lei, em 13 de março, que prorrogou 
para agosto o início da vigência 
dos decretos . A proposta surgiu de 
um consenso entre as bancadas da 
Alesc e objetivou principalmente 
dar tranquilidade ao setor produti-

16 1716 17Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019
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vo, diante da iminência da retirada 
dos benefícios .

Ainda no primeiro semestre, 
o governo encaminhou três pro-
jetos de lei com a restituição dos 
incentivos de alguns setores . Gra-
ças a um acordo celebrado entre 
a Alesc, governo e empresários, 
os segmentos que não foram con-
templados nessas proposições 
seriam atendidos em projetos a 
serem encaminhados para vota-
ção dos deputados no segundo 
semestre .

Em agosto, logo após o recesso, 

os deputados aprovaram uma nova 
prorrogação no prazo para o início 
da vigência dos decretos .

Para atender o setor agropecuá-
rio, preocupado com o aumento do 
ICMS para os defensivos agrícolas, o 
Executivo encaminhou à Alesc me-
dida provisória (MP), ainda em agos-
to, para restituir os benefícios fiscais 
a esses produtos . Novamente, a mo-
bilização da Assembleia impediu 
prejuízos para um setor essencial 
para a economia catarinense . A MP 
foi transformada em lei no final de 
novembro, com a inclusão de mais 

Deputados se reúnem com secretário da 
Fazenda para tratar dos benefícios fiscais

1919

itens beneficiados com os incenti-
vos e a garantia da isenção de ICMS 
para os defensivos ao menos até 30 
de abril de 2020 .

Em novembro, o secretário de 
Estado da Fazenda, Paulo Eli, veio 
pessoalmente à Assembleia entre-
gar o projeto de lei que contem-
plava os setores não beneficiados 
com as restituições dos incentivos 
aprovadas no primeiro semestre . A 
matéria foi aprovada pelos deputa-
dos em dezembro . Para o secretário, 
todo o projeto  “decorreu de inten-
sas negociações com os setores en-

volvidos, a Assembleia Legislativa e 
o Poder Executivo, por intermédio 
da Secretaria de Estado da Fazenda .”

O presidente da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, deputado Mar-
cos Vieira (PSDB), destacou o prota-
gonismo da Assembleia na solução 
dos problemas financeiros de Santa 
Catarina ao intermediar a negocia-
ção dos setores produtivos com o 
governo estadual . Para o parlamen-
tar, essa atuação permitiu que os 
cofres do Estado registraram um au-
mento na arrecadação de ICMS de 
quase R$ 1 bilhão .

Grandes Temas
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Alzemi Machado, servidor da Cultura, se 
manifesta em audiência sobre a reforma

2121

ALESC OUVE A 
SOCIEDADE PARA 

VOTAR A REFORMA 
ADMINISTRATIVA

Promessa de campanha do re-
cém empossado governador 

Carlos Moises da Silva, a Reforma 
Administrativa do Poder Executivo 
também recebeu atenção especial 
dos deputados estaduais, no pri-
meiro semestre de 2019 . O projeto 
com as alterações na estrutura ad-
ministrativa do Estado foi trazido à 
Assembleia em mãos por Moisés, 
em 25 de março, e entregue ao 
presidente Julio Garcia .

O objetivo do governo foi redu-
zir o tamanho da máquina admi-
nistrativa, com economia de recur-
sos, mediante a reorganização da 
estrutura, eliminando estruturas 
em duplicidade . “O projeto sinali-
za o caminho para onde o Estado 
precisa ir, um caminho de austeri-
dade”, disse Moisés . Para isso, fo-
ram extintas duas secretarias de 
Estado, seis secretarias executi-
vas, uma sociedade de economia 

mista, cinco conselhos, duas au-
tarquias, além das 20 agências de 
desenvolvimento regional (ADRs) . 
Tais mudanças implicaram na ex-
tinção de mais de 2 mil cargos de 
confiança . A economia prevista 
anual é de R$ 125 milhões .

O Parlamento estabeleceu um 
cronograma especial para a tra-
mitação da reforma, que possibi-
litou sua análise e aprovação em 
menos de dois meses . O assunto 
foi amplamente discutido com a 
sociedade, por meio de três audi-
ências públicas, que colheram su-
gestões dos servidores públicos, 
de entidades representativas e 
da população . Os deputados das 
três comissões que analisaram a 
proposta – Constituição e Justiça; 
Finanças e Tributação; e Trabalho, 
Administração e Serviço Públi-
co – encaminharam mais de 120 
perguntas ao governo para escla-

Grandes Temas
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Grandes Temas
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recer as dúvidas sobre a matéria . 
Os relatores elaboraram um pare-
cer conjunto, com alterações que 
aprimoraram a reforma .

Um dos pontos alterados pelos 
deputados foi a retirada de um ar-
tigo que abria a possibilidade dos 
recursos destinados à pesquisa 
científica e tecnológica e à pesqui-
sa agropecuária garantidos pela 
Constituição Estadual serem apli-
cados em outros órgãos da admi-
nistração . Esse ponto da reforma 
era criticado pela regional da So-
ciedade Brasileira para o Progres-
so da Ciência em Santa Catarina 
(SBPC-SC) .

Os parlamentares também 
avançaram na garantia dos direi-
tos dos servidores das secretarias 
e órgãos que foram atingidos pela 
reforma . “O governo cedeu em al-
guns pontos, o Parlamento cedeu 
em outros . Mas a espinha dorsal 

foi mantida, ou seja, dentro dos 
pilares da economicidade, da 
eficiência da máquina pública, o 
objetivo do governo foi manti-
do”, resumiu o secretário de Esta-
do da Casa Civil, Douglas Borba .

A reforma foi aprovada na 
sessão do dia 22 de maio e en-
caminhada para a sanção do go-
vernador . Para o presidente da 
Assembleia Legislativa, o com-
portamento do governo e dos 
deputados nas discussões sobre 
a reforma serve de exemplo para 
o restante do país .

“Há uma relação harmoniosa 
entre os poderes, com respeito à 
independência de cada um . Hou-
ve uma negociação madura, re-
publicana, com o objetivo de se 
fazer não o que era melhor para 
o governo ou para o Parlamento, 
mas para Santa Catarina”, decla-
rou Julio Garcia .

2323

Servidor acompanha discussões
sobre a reforma administrativa
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A repartição do orçamento 
estadual entre os três poderes, 

o Ministério Público (MPSC), 
o Tribunal de Contas (TCE) e a 
Udesc voltou a ser debatido na 
Assembleia em 2019 . O chamado 
duodécimo colocou Executivo e os 
demais envolvidos com o assunto 
em lados opostos . Novamente, a 
mediação do Parlamento levou a 
um consenso, que foi benéfico para 
o Estado e resultou na devolução 
de recursos para o Executivo 
aplicar em serviços públicos .

No envio da proposta da Lei de 
Diretrizes Orçamentários (LDO) 
para 2020 ao Legislativo, o gover-
no propôs a redução do percen-
tual que é repassado na forma de 
duodécimo para a Assembleia, Tri-
bunal de Justiça (TJSC), MPSC, TCE 
e Udesc . Os órgãos e poderes afe-
tados protestaram, indicando que a 

2525

Universitários protestam contra a redução do  
duodécimo da Udesc, em audiência na Alesc

DUODÉCIMO VOLTA 
AO DEBATE E PODERES 
DOAM SOBRAS AO 
EXECUTIVO

Grandes Temas
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redução no orçamento prejudi-
caria a atividade judicial em todo 
o Estado, interromperia progra-
mas e projetos que são desen-
volvidos pelo Ministério Público 
e comprometeria o custeio dos 
campus da Udesc . Os municípios 
catarinenses também seriam 
prejudicados com a redução dos 
percentuais .

O assunto foi amplamente 
discutido na Comissão de Finan-

ças e Tributação, que analisou 
a proposta da LDO antes dela ir 
ao plenário . O relator, deputado 
Marcos Vieira (PSDB), recompôs 
os percentuais originais do duo-
décimo . Ao final, o governo acei-
tou mantê-los . Os parlamentares 
propuseram debater com o Exe-
cutivo o destino das chamadas 
sobras dos poderes, isto é, os re-
cursos repassados aos poderes e 
não gastos ao longo do ano .

Grandes Temas

2727

Em agosto, Alesc, TJSC, MPSC 
e TCE doaram ao Poder Execu-
tivo R$ 118 milhões, sendo R$ 
81 .165 .100 em recursos e R$ 
36 .834 .900 em dispensa de re-
passes . Esse montante foi resul-
tado de práticas rígidas de ges-
tão orçamentária . 

“Temos que nos adequar ao 
tempo em que vivemos, de di-
ficuldades financeiras, por isso 
todos os Poderes e instituições 

têm que economizar . Como o Po-
der Executivo sempre tem mais 
dificuldade, nós nos reunimos e 
passamos ao governo um recur-
so que é de cada Poder e de cada 
instituição . Resolvemos abrir mão 
e doar ao governo uma parcela 
desses recursos para que ele pos-
sa fazer frente àquelas atividades 
fins, que atingem diretamente o 
cidadão”, disse o presidente da 
Alesc, deputado Julio Garcia .

Público protesta contra a redução do  
duodécimo da Udesc, em audiência na Alesc

26 2726 27Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019



2828

As obras de restauração da pri-
meira ligação entre o continen-

te e a Ilha de Santa Catarina resulta-
ram na criação da primeira comissão 
parlamentar de inquérito (CPI) da 
atual legislatura, proposta pelo de-
putado Bruno Souza .

O parlamentar começou a cole-
tar as assinaturas para instaurar a 
CPI antes mesmo de tomar posse . 
Logo no início das atividades legis-
lativas, em fevereiro, apresentou o 
pedido . A comissão foi oficialmente 
instalada em 27 de fevereiro e teve 
Bruno Souza como relator e Marcos 
Vieira como presidente .

Os trabalhos prosseguiram até o 
começo de dezembro . Foram anali-
sados mais de 30 instrumentos con-
tratuais celebrados entre o Estado 
de Santa Catarina e 14 empresas, 
relacionados à ponte, desde sua pri-
meira interdição, em 1982 . 

A CPI tomou 40 depoimentos e 
analisou mais de 20 mil páginas de 

documentos . Foram ouvidos fun-
cionários e proprietários das empre-
sas que atuaram em obras na pon-
te, servidores estaduais que tiveram 
envolvimento com os contratos re-
lacionados à Hercílio Luz e o ex-go-
vernador Raimundo Colombo .

 O relatório final foi apresentado 
no dia 2 de dezembro e sua votação 
adiada duas vezes, em virtude do 
tamanho do parecer, que superou 
as 1,8 mil páginas . Nele, Bruno Sou-
za pediu o indiciamento de 20 pes-
soas e punição a seis empresas, com 
a devolução de recursos aos cofres 
públicos .

Os membros da CPI rejeitaram o 
documento e aprovaram um rela-
tório alternativo, apresentado pelo 
deputado Fernando Krelling, que 
substituiu a palavra “indiciamento” 
por “encaminhamento”, visando à 
apuração de possíveis ilicitudes co-
metidas pelas pessoas e empresas 
citadas no parecer .

OBRAS NA PONTE 
HERCÍLIO LUZ SOB 
INVESTIGAÇÃO

Grandes Temas

Outro tema que teve destaque na Alesc em 2019 foi a histórica 
Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis

2929

Deputado Bruno Souza, relator da CPI
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Plenário
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Plenário

No primeiro ano da 19ª Legisla-
tura na Assembleia Legislati-

va, muitos dos projetos apresenta-
dos acabaram por ser aprovados e 
transformados em leis, com reper-
cussão nos mais variados segmen-
tos da sociedade catarinense . Tais 
iniciativas partiram tanto dos de-
putados quanto de poderes e ór-
gãos públicos, como o governo do 
Estado, Tribunal de Justiça (TJSC) e 
Ministério Público (MPSC) .

Das normativas instituídas, 
grande parte esteve relacionada à 
defesa do consumidor . Neste sen-
tido, foram transformadas em leis 
a penalização da adulteração de 
bombas de combustíveis chama-
da “bomba fraudada”, do deputado 
Fernando Krelling (MDB); a proibi-
ção da oferta de serviços digitais 
onerosos agregados a planos de 
telecomunicações, do deputado 
Marcos Vieira (PSDB); a restituição 
do IPVA em casos de furto ou sinis-

OS PROJETOS QUE FORAM 
TRANSFORMADOS EM LEI

A nova legislatura aprovou matérias 
importantes em 2019, voltadas principalmente à defesa do 

consumidor; derrubada de veto garantiu recursos para hospitais

tro com perda total do veículo, do 
deputado Milton Hobus (PSD); a 
manutenção obrigatória de video-
monitoramento em asilos e casas 
de repouso, do deputado Luiz Fer-
nando Vampiro (MDB); e a amplia-
ção das restrições para o corte do 
fornecimento de serviços públicos 
em caso de inadimplência, do de-
putado Jerry Comper (MDB) .

Na proteção ao meio ambiente 
foram destaques as sanções de ini-
ciativas como a que permite que 
os estabelecimentos comerciais 
utilizem somente canudos feitos 
com materiais biodegradáveis, do 
deputado João Amin (PP); e a proi-
bição da exploração de xisto, do 
deputado Valdir Cobalchini (MDB); 

Outras normativas trataram da 
regulação do próprio setor pú-
blico estadual, como a que veda 
a inauguração de obra incom-
pleta ou que não atenda ao fim a 
que se destina, do deputado Jair 
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Miotto (PSC); a que cria o Progra-
ma de Integridade e Compliance 
da Administração Pública estadu-
al, do ex-deputado Gabriel Ribeiro; 
e a proibição de nomeação para 
cargos comissionados de pessoas 
condenadas por  violência contra a 
mulher, a criança, o adolescente e o 
idoso, do  também ex-deputado Ce-
sar Valduga . 

Para a proteção à pessoa com 
deficiência, foram aprovadas leis 
como a que determina aos hospi-
tais o registro dos recém-nascidos 
com síndrome de Down e a imedia-
ta comunicação da informação às 

entidades voltadas ao atendimento 
deste segmento da população, de 
José Milton Scheffer (PP); e a criação 
da Carteira de Identificação do Au-
tista, de Mauro de Nadal (MDB) .

Já para a segurança, virou lei 
proposta de Nazareno Martins (PSB) 
que autoriza as prefeituras a cele-
brarem convênio com o Estado para 
utilizar policiais e bombeiros que in-
tegram o Corpo Temporário de Ina-
tivos da Segurança Pública (Ctisp) 
para assessoria e guarda dos pode-
res municipais .

Também sob iniciativa dos depu-
tados, foram criadas leis para a ins-

Plenário

tituição dos Jogos Universitários 
Catarinenses (JUC’s), proposta por 
Valdir Cobalchini; para a proibição 
do ingresso de representantes de 
agências de modelos nas esco-
las públicas para o recrutamento 
de clientes, de Mauro de Nadal; e 
para a penalização de veiculação 
publicitária misógina, sexista ou 
estimuladora de agressão e vio-
lência sexual contra a mulher, de 
Cesar Valduga . 

De procedência governamen-
tal, ainda em abril foi promovida 
a atualização do piso salarial ca-
tarinense, com reajuste médio de 

4,29% para quatro faixas salariais; 
a instituição da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2020 (com 
emendas promovidas pelos de-
putados visando recompor o duo-
décimo dos poderes); a modifica-
ção dos critérios para a contagem 
do tempo de serviço de policiais 
e bombeiros militares; a redução 
no prazo para a apresentação de 
recursos por policial estiver res-
pondendo processo disciplinar; 
a criação do Fundo Estadual do 
Trabalho (FET-SC); e a abertura de 
crédito em favor do Fundo de Re-
aparelhamento da Justiça (FRJ) .
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No período também foi pro-
movida, por iniciativa do depu-
tado Marcius Machado (PL), uma 
alteração na Constituição esta-
dual para incluir a internet no 
rol de serviços da Política Esta-
dual de Desenvolvimento Rural, 
a exemplo do que já acontece 
com a irrigação, eletrificação e 
telefonia . 

Outras leis foram criadas por 
meio da derrubada de vetos, to-
tais ou parciais, do Executivo, a 
projetos apresentados pelos de-
putados . Neste sentido, podem 
ser citadas a que dispõe sobre a 
implantação do prontuário ele-
trônico do paciente nos serviços 
de saúde públicos e privados, 
do ex-deputado Antônio Aguiar; 
a alteração da altura mínima 
para ingresso na carreira militar, 
de Marcius Machado; a isenção 
do pagamento de direitos auto-
rais nas músicas executadas sem 
fins lucrativos, de Valdir Cobal-
chini; e a determinação para que 
as empresas de telefonia móvel 
permitam a acumulação de fran-
quia de dados, de João Amin .

Um veto importante derru-
bado pelos deputados diz res-

peito à emenda ao orçamento 
estadual, proposta e aprovada 
pela Alesc, que proporciona aos 
hospitais filantrópicos parte das 
verbas públicas estaduais desti-
nadas ao setor de saúde . Como 
consequência, em junho o Exe-
cutivo assinou convênio com 
110 hospitais filantrópicos de 
todas as regiões, que receberam 
um total de R$ 190 milhões até 
o fim do ano .

Pelo TJSC, foram instituídas 
diversas leis complementares 
visando alterar a composição e 
o funcionamento da instituição, 
como a transformação de oito 
turmas recursais e a extinção de 
75 serventias extrajudiciais (car-
tórios) . 

Leis complementares tam-
bém foram aprovadas para o 
MPSC, visando criar duas novas 
promotorias em Florianópolis 
de entrância especial, transfor-
mar e criar cargos de promotor 
de Justiça e de servidores comis-
sionados . Para os servidores do 
órgão, também foi aprovado re-
ajuste salarial de 4,67% e abono; 
e alterações nos procedimentos 
de remoção e promoção .  

Plenário
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Audiências
Públicas
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Audiências Públicas

Produtor rural se manifesta durante audiência que 
discutiu as condições das rodovias BR-282 e 158, no Oeste

PORTAS ABERTAS PARA A
PARTICIPAÇÃO POPULAR

As audiências públicas são um instrumento importante da Assembleia 
para ouvir os anseios da sociedade sobre os mais diversos temas

Na democracia moderna, a po-
pulação elege seus represen-

tantes e delega a eles o poder 
de decisão sobre os rumos do 
município, do Estado e do país . 
Porém, de tempos em tempos, 
a população é chamada a opi-
nar sobre assuntos que afetam 
diretamente seu dia a dia . Entre 
as diversas formas de consultar a 
vontade dos cidadãos está a au-
diência pública . 

Em Santa Catarina, a Assem-
bleia Legislativa reforça seu cará-
ter democrático e promove anu-
almente dezenas de audiências 
sobre os mais variados assun-
tos . Os temas tratam da vida do 
pescador ao uso de defensivos 
agrícolas, do abuso policial à in-
fraestrutura voltada à prática do 
ciclismo e cicloturismo, do com-
bate à violência contra a mulher 
e ao feminicídio à reforma admi-
nistrativa do governo estadual . 

Em todas essas audiências, 
parlamentares, autoridades e po-
pulação têm direito a expressar 

sua opinião e a propor encami-
nhamentos . Essas manifestações 
democráticas estão garantidas 
tanto nas menores audiências – 
como as que reúnem algumas 
dezenas de pessoas numa co-
lônia de pescadores – quanto 
nas grandes, que lotam espaços 
como o Auditório Antonieta de 
Barros, na sede do Legislativo es-
tadual .

Foi exatamente neste audi-
tório que ocorreram grandes 
eventos . Em 2019, o primeiro foi 
uma audiência pública que tra-
tou de abuso e violência por par-
te das polícias em comunidades 
e contra movimentos sociais e 
culturais . Por mais de quatro ho-
ras, representantes destes gru-
pos apresentaram suas queixas 
e propuseram novas formas de 
abordagem policial a comandan-
tes das forças de segurança . Fai-
xas, cartazes e palavras de ordem 
estiveram presentes ao longo da 
audiência, reforçando a democra-
cia pregada e exercida dentro do 
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parlamento catarinense .
O auditório sediou outra grande 

audiência pública que debateu a 
ameaça de retirada de Florianópo-
lis da sede da Eletrosul . Senadores, 
deputados estaduais e federais e 
dirigentes da empresa apresenta-
ram seus pontos de vista na luta 
pela manutenção da Eletrosul na 
capital . Também os pescadores aju-
daram a lotar o auditório numa dis-
cussão sobre os rumos da ativida-
de pesqueira no Estado e os efeitos 

de uma legislação do Rio Grande 
do Sul que prejudicava os profissio-
nais da pesca catarinenses . 

Pelo interior
Mas não foi apenas na capital 

que o cidadão foi ouvido . Por to-
dos os cantos de Santa Catarina, 
reuniões abertas discutiram situ-
ações locais e regionais que afe-
tam o cotidiano do catarinense . 
As graves ocorrências de violên-
cia contra a mulher e os casos de 

Audiências Públicas

Comissão de Assuntos Municipais discutiu soluções 
para as finanças dos pequenos municípios do estado

feminicídio mereceram especial 
atenção . Blumenau, Chapecó, 
Florianópolis, Joinville e Tubarão 
sediaram uma série de audiên-
cias públicas nas quais o assunto 
foi amplamente debatido .

Outro assunto de impacto pelo 
interior catarinense foi o estudo 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) sobre o custo das emanci-
pações de pequenos municípios . 
Em audiências regionais, popu-
lação, prefeitos, vice-prefeitos e 

vereadores puderam debater a 
ameaça que pairava sobre essas 
pequenas localidades . No fim, os 
eventos tranquilizaram quem es-
tava temeroso de que seu muni-
cípio perderia a autonomia polí-
tica e administrativa . 

A infraestrutura foi tema de 
várias audiências . Em maio os 
deputados discutiram em Mara-
vilha a situação das rodovias BR 
- 158 e BR - 282, com ampla par-
ticipação popular .
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SEMINÁRIOS PROMOVEM
INFORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
PELO ESTADO

Ao longo do ano, as mais diver-
sas regiões de Santa Catarina 

sediaram seminários de qualifica-
ção e debate de ideias promovi-
dos pela Assembleia Legislativa . 
Propostos por parlamentares e 
organizados pelas comissões per-
manentes da Alesc e pela Esco-
la do Legislativo Deputado Lício 
Mauro da Silveira, os seminários 
levaram informação e atualiza-
ção, apresentaram novas ideias, 
mostraram caminhos e exemplos 
de sucesso em dezenas de even-
tos pelo estado .

Temas variados atraíram di-
ferentes públicos, e muita gente 
aproveitou para se preparar me-
lhor dentro de sua área de atua-
ção . Foram eventos pontuais ou 
séries de seminários espalhados 
pelo Estado, com temas que vão 
da gestão cultural à doação de 
sangue e medula óssea, da pre-
venção ao suicídio à participação 

Comissões permanentes e Escola do Legislativo, em conjunto, 
realizaram eventos sobre temas diversos, como cultura, suicídio, 
ostomizados e direitos das pessoas com deficiência

das mulheres na política, do mo-
delo de ensino das Apaes à qua-
lificação de agentes públicos e 
políticos . 

A Comissão de Saúde, por 
exemplo, promoveu uma série 
de seminários nos quais profis-
sionais que tratam de pessoas os-
tomizadas – e mesmo familiares 
– para conhecer novas técnicas e 
formas de se relacionar e cuidar 
dos pacientes em momento tão 
delicado .  

A mesma comissão cumpriu 
papel importante ao organizar 
um seminário em Araranguá para 
lançar uma campanha de doação 
de sangue e de medula óssea . O 
apelo emocionante veio da famí-
lia de uma paciente vítima de leu-
cemia que morreu em março des-
te ano . A mãe, superando a dor e 
a saudade, atendeu ao último de-
sejo da filha, que, pouco antes de 
morrer, gravou um vídeo pedindo 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência promoveu seminários que tratam da inclusão
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que ela capitaneasse uma cam-
panha para aumentar o número 
de doadores . 

Com semelhante objetivo de lu-
tar pela vida, a Comissão de Preven-
ção e Combate às Drogas promo-
veu outra série de seminários para 
prevenir as mortes por suicídio . Nos 
encontros, realizados em diversas 
cidades catarinenses, foram discuti-
das as relações entre o consumo de 
drogas, a depressão e as tentativas 
de suicídio – e de como lidar com 
esta situação, preservando a vida . 

Cultura em foco
Várias cidades receberam tam-

bém seminários de qualificação 
em gestão cultural, organizados 
pela Comissão de Educação, Cultu-
ra e Desporto . Nestes seminários, 
profissionais puderam entender 
melhor como se elaboram proje-
tos culturais e como funcionam 
os mecanismos de financiamento 
para a área . Os eventos também 
foram cenário de apresentações 
de grupos locais que fazem da 
cultura catarinense não só seu ga-

4949

nha-pão, mas uma forma de pre-
servação das tradições e saberes 
populares .

Plateias lotadas
Os seminários promovidos pela 

Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência atingi-
ram números muito expressivos . 
Em alguns deles, centenas de par-
ticipantes discutiram os direitos, o 
cotidiano e as formas de inclusão 
desta importante e cada vez mais 
visível parcela da sociedade . 

O modelo de ensino das Apaes 
em Santa Catarina, o autismo e a 
síndrome de Down estiveram no 
foco dos debates, demonstrando 
a importância com que este tema 
é visto pelo Legislativo estadual .  

Ao todo, em 2019, a comissão 
promoveu 36 eventos, que conta-
ram com a participação de quase 
26 mil pessoas .

Estes e outros exemplos de-
monstram a importância da forma-
ção e qualificação dos catarinen-
ses para a Assembleia Legislativa .

Seminário discutiu o ensino domiciliar em Santa Catarina
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Frentes e Fóruns
Parlamentares
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GRUPOS AMPLIAM 
ESPAÇO PARA 
DISCUSSÃO DE 
TEMAS RELEVANTES 
PARA SC
Em 2019, a Assembleia consti-

tuiu 73 frentes e fóruns parlamen-
tares para se dedicar a assuntos 
que mexem com o cotidiano dos 
catarinenses .

A mobilização dos deputados 
catarinenses a temas de relevân-
cia estadual não fica restrita às co-
missões permanentes e às sessões 
plenárias . O Regimento Interno na 
Alesc possibilita aos legisladores a 
criação de grupos para se dedicar 
a temas ou áreas específicas, que 
necessitem de maior dedicação . 

Os fóruns tratam de matérias 
de grande e notório interesse para 
o povo catarinense e que por sua 
natureza e complexidade não pos-
sam ser acompanhadas por co-
missões permanentes . Para serem 
instalados, precisam de requeri-
mento com, no mínimo, assinatu-

ra de oito deputados .
Sua criação precisa ser aprova-

da pelos deputados em Plenário . 
Os fóruns atuam durante toda a 
legislatura e são extintos ao final 
dela . Ou seja, na atual legislatura, 
estarão em atividade até 31 de ja-
neiro de 2023 .

Já as frentes têm como objeti-
vo apoiar, incentivar e assistir es-
tudos de temas de interesse social, 
político e econômico . Para serem 
formadas, precisam contar com o 
apoio de pelo menos quatro depu-
tados . Não é necessária aprovação 
do Plenário para sua formação .

Conforme o regimento, cada 
frente funciona por 365 dias, po-
dendo ser prorrogada por igual 
período, uma vez, desde que apre-
sente e publique relatórios das ati-
vidades desenvolvidas, com cro-

5353

Alesc conta com frente parlamentar 
para discutir os direitos da juventude 

Frentes e Fóruns Parlamentares

52 5352 53Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019



5454

nograma das atividades concluídas 
e pendentes .

No ano, foram 65 frentes . Uma 
das primeiras instaladas foi o grupo 
em Defesa do Norte e Nordeste Ca-
tarinense, coordenado pelo deputa-
do Dr . Vicente Caropreso (PSDB) . O 
grupo participou da mobilização do 
Planalto Norte contra a exploração 
do xisto, que resultou em audiência 
pública em Papanduva e na aprova-
ção de um projeto de lei que proíbe 
a extração desse minério no estado . 

Outras regiões de Santa Catarina 
também ganharam frentes, todas 
com o objetivo de lutar por mais 

recursos para setores essenciais, 
como infraestrutura e saúde . Algu-
mas frentes de legislaturas passadas 
foram reativadas neste ano . É o caso 
do grupo dedicado ao cooperati-
vismo, coordenado pelo deputado 
Moacir Solpesa (MDB) . 

A Frente Parlamentar em Defesa 
dos Direitos dos Atingidos por Bar-
ragens foi criada como uma respos-
ta ao acidente ocorrido em Bruma-
dinho, em Minas Gerais, em janeiro . 
Em Santa Catarina, são 177 barra-
gens, além de 288 que estão proje-
tadas . Na Alesc, o grupo promoveu 
reuniões que avançou na criação 

5555

de uma política estadual para se-
gurança em barragens .

Em novembro, foi constituída 
a Frente Parlamentar em Favor da 
Nova Rota do Milho, coordena-
da pelo deputado Marcos Vieira 
(PSDB) . O objetivo é pôr fim ao 
problema de abastecimento do 
grão que é alimento para suínos 
e aves produzidos no estado, por 
meio da importação do Paraguai .

Esporte, saúde, educação, as-
sistência social, defesa dos direi-
tos e do bem-estar dos animais, 
universidades, infraestrutura, Ele-
trosul, gás natural, saneamento 

ambiental, economia solidária, re-
ciclagem, segurança pública e pri-
vada, combate às desigualdades 
regionais, comércio varejista, setor 
atacadista também foram temas 
de frentes e fóruns neste ano .

Já em novembro, os catarinen-
ses ganharam uma frente voltada 
à  preservação da cultura tradicio-
nalista, coordenada pelo deputa-
do Nilso Berlanda (PL) .

Já os fóruns tratam de assuntos 
como a agroecologia e a produ-
ção orgânica, o setor atacadista, 
as energias renováveis, o aquífero 
Guarani, entre outros .

Frente Parlamentar do Agronegócio, 
Turismo Rural e Cultura Tradicionalista

Frentes e Fóruns Parlamentares
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Solenidades
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Datas especiais merecem ser 
comemoradas . Para celebrar mo-
mentos históricos, como datas 
marcantes no calendário estadual, 
e conceder homenagens a organi-
zações e personalidades que me-
recem o reconhecimento do Parla-
mento catarinense, a Assembleia 
Legislativa promoveu 18 sessões 
solenes, 27 sessões especiais e 14 
atos solenes em 2019 .

O ponto alto das comemora-
ções legislativas no período foram 
os 30 anos da promulgação da 
Constituição do Estado de Santa 
Catarina . No dia 1º de outubro, os 
deputados estaduais que escreve-
ram a Constituição foram homena-
geados no Plenário da Assembleia 
Legislativa, mesmo local onde os 
trabalhos de três décadas atrás 

Organizações e personalidades de destaque no estado mereceram o 
reconhecimento da Assembleia Legislativa em 2019

CELEBRAÇÕES QUE 
MARCAM A HISTÓRIA 
DO PARLAMENTO

foram consolidados com as assi-
naturas de 49 constituintes que, 
durante meses, receberam suges-
tões da sociedade catarinense, de-
bateram propostas e concluíram a 
legislação que rege o destino do 
Estado . 

Em vigor desde 5 de outubro 
de 1989, a Carta Magna estadual 
seguiu as diretrizes apontadas na 
Constituição Federal, promulga-
da um ano antes, mas inovou em 
alguns aspectos, como financia-
mento público do ensino supe-
rior por meio das universidades 
comunitárias . A história da elabo-
ração da Carta Magna é contada 
pelo deputado constituinte Salo-
mão Ribas Junior, que presidiu a 
Comissão de Sistematização do 
texto convertido em lei maior, no 

5959

O músico e escritor Marcos Petry, símbolo da inclusão do 
autista, foi homenageado com a Comenda do Legislativo

Solenidades
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30 anos da Constituição do Estado 
de Santa Catarina (1989 – 2019) . O 
livro foi lançado durante a sessão 
especial, no Plenário Osni Régis .

As comemorações também 
incluíram uma exposição na Ga-
leria de Arte Ernesto Meyer Filho, 
no hall da Assembleia Legislativa, 
composta por 12 painéis do acer-
vo histórico e cultural da Alesc que 
retratam o período de elaboração 
da Constituição . 

Comenda do Legislativo 
Personalidades de destaque, 

empresas e instituições foram re-
conhecidas, no dia 25 de novem-
bro, com a Comenda do Legislativo 
Catarinense, maior honraria con-
cedida no âmbito do Parlamento 
estadual . Os 39 homenageados re-
ceberam a condecoração durante 
sessão solene, no Plenário Régis . 

Os deputados indicam para re-
ceber a Comenda do Legislativo 
pessoas e organizações que se de-
dicam a promover o engrandeci-
mento social, político, econômico 
e cultural da sociedade . O autista 
Marcos Petry, que assina o canal 

6161

“Diário de um Autista” no Youtube, 
falou em nome dos homenageados 
durante a solenidade e emocionou 
os participantes com sua história 
de superação .  Escritor, palestrante 
e músico, Marcos Petry defendeu a 
inclusão afirmando que a deficiên-
cia não é tão limitadora quanto a 
falta de oportunidades .

A diversidade de atuação dos 
homenageados – empresários, 
agentes do Direito, entidades bene-
ficentes, profissionais de destaque, 
ativistas em causas sociais, religio-
sos, um bombeiro, um casal de agri-

cultores, entre outros – demonstra 
a abrangência social da iniciativa . 
Entre as personalidades, destacam-
-se ainda dois ex-deputados, Narci-
so Parizotto e Manoel Mota . 

Já a causa de defesa das mulhe-
res ganhou projeção com o reco-
nhecimento da delegada Patrícia 
Maria Zimmermann D’avila, coor-
denadora das Delegacias de Polícia 
Especializadas no Atendimento à 
Mulher, à Criança, ao Adolescente 
e ao Idoso (Dpcamis), do projeto 
Espelho Meu, da Dpcami de São 
José, e da Associação Maria Rosa .

Guga Kuerten participa da solenidade
de entrega da Comenda do Legislativo

Solenidades
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Cultura
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UM ESPAÇO PARA A
CULTURA CATARINENSE

Palco de lançamentos literários, 
exposições de artes visuais e 

apresentações artísticas, os espaços 
culturais da Assembleia Legislativa 
têm se tornado referência para a 
arte e a cultura catarinenses . A Ge-
rência Cultural da Alesc pretende 
ampliar, em 2020, a promoção e 
a valorização do setor, abrindo o 
ano com a comemoração do cen-
tenário do nascimento do artista 
Ernesto Meyer Filho e dos 20 anos 
de funcionamento da galeria de 
arte que leva seu nome .  

A galeria e o Espaço Didático 
Cultural da Alesc abrigaram, so-
mente neste ano, 25 exposições 
e 10 mostras institucionais dos 
mais variados gêneros, além de 
organizar mais de 10 apresenta-
ções artísticas e culturais . Foram 
apresentados trabalhos contem-
plados pelo Edital de Seleção de 
Projetos Artísticos e mostras ins-
titucionais, que será lançado no-
vamente no mês de dezembro 

deste ano e reaberto em março 
de 2020 .  

De acordo com Any Santos, da 
Gerência Cultural da Alesc, a pro-
cura pelos espaços aumentou con-
sideravelmente neste ano devido à 
maior divulgação e ao interesse do 
público pelas obras . “Foram em mé-
dia de 80 a 100 pessoas prestigian-
do os eventos, que girou em torno 
de quatro a cinco por mês .” Para o 
próximo ano, existe um plano de 
disponibilizar um monitor estudan-
te de artes visuais para auxiliar os vi-
sitantes a apreciarem as obras, além 
de ampliar a divulgação do acervo 
próprio do Legislativo catarinense, 
que já conta com 425 obras catalo-
gadas .  

Entre as exposições, destaque 
para a que retratou os 30 anos da 
Constituição Estadual e a mostra 
de desenhos infantis “Criança 
não trabalha, lugar de criança 
é na escola”, resultado de uma 
parceria entre o Tribunal Regio-

Gerência Cultural da Alesc apresenta saldo positivo em 2019 e 
planeja ampliar exposições e lançamentos literários em 2020 
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Em  setembro, exposição retratou animais 
que estão em extinção na Mata Atlântica

Cultura
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Cultura

Elie Alceo expôs obras que retraram
o povo haitiano e a cultura caribenha

6767

nal do Trabalho e a Assembleia . 
A mostra itinerante já passou 
por vários municípios e recebeu 
mais de mil visitantes . Destaque 
também para a mostra infantil a 
“Arte Transforma”, exposta no Es-
paço Didático Cultural, em que 
os artistas são crianças .  

Acervo
Sobre o acervo cultural da As-

sembleia, Any Santos explica que 
a partir de aquisições e doações 
espontâneas de artistas e apre-
ciadores de arte, há uma eclética 
coleção de 425 obras . O início do 
acervo do Legislativo estadual 
confunde-se com a própria his-
tória do Poder, compostas por 
pinturas, gravuras e esculturas 
de renomados artistas estrangei-
ros e brasileiros, entre eles mui-
tos catarinenses . O Parlamento 
intensificou as doações com a 
aprovação da Resolução 986, de 
2002, que estimula os autores 
de obras expostas na Galeria de 
Arte Ernesto Meyer Filho, locali-
zada no hall do Palácio Barriga 
Verde, a deixar um trabalho para 
ser exposto permanentemente 
nas dependências da Casa . 

Visando preservar e valorizar 

este patrimônio artístico-cultu-
ral que pertence à sociedade ca-
tarinense, tendo como respon-
sável por seus cuidados o Poder 
Legislativo, a Coordenadoria de 
Eventos, por intermédio da Ge-
rência Cultural, faz a catalogação 
das peças, além de fotografá-las 
e divulgá-las com o respeito e o 
reconhecimento que seus auto-
res merecem .

 Entre as obras de maior vulto 
do acervo estão “O Naufrágio”, do 
catarinense Eduardo Dias; “Cais 
Beira Mar”, do também catari-
nense Martinho de Haro; “Des-
terro 1700”, do artista Rodrigo de 
Haro; “Opus 1 e Opus 2”, da artis-
ta Maria Polo, natural de Veneza 
(Itália); e “A Conquista”, do espa-
nhol Antônio Mir .  

Esses e outros trabalhos per-
manecem expostos nos corredo-
res e demais ambientes da sede 
do Poder Legislativo, transfor-
mando o Palácio Barriga Verde 
em uma grande galeria de arte . 
Distribuídos de maneira harmo-
niosa pelas salas, corredores e 
gabinetes, as peças podem ser 
apreciadas por cerca de 2 mil 
pessoas por dia, média de visi-
tantes recepcionados pela Casa .
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Bancada 
Feminina
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Deputadas participam das gravações
para o especial do Dia da Mulher

Bancada Feminina

7171

SC TEM A MAIOR 
REPRESENTATIVIDADE 

FEMININA DE SUA 
HISTÓRIA

A 19ª Legislatura, iniciada nes-
te ano, é a que possui o maior 

número de mulheres na história 
da Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina . As cinco deputadas esta-
duais eleitas em outubro de 2018 
– Ada de Luca (MDB), Ana Campag-
nolo (PSL), Luciane Carminatti (PT), 
Marlene Fengler (PSD) e Paulinha 
(PDT) – fortalecem a sua represen-
tatividade por meio da Bancada Fe-
minina . 

Apesar do número recorde al-
cançado nas últimas eleições, as 
mulheres ainda representam ape-
nas 12,5% dos parlamentares no 
Legislativo estadual . A coordena-
dora da Bancada Feminina, depu-
tada Ada de Luca, observou que 
cada vez mais as mulheres estão na 
política, mas que muito ainda pre-
cisa ser feito para equiparar o espa-

ço com os homens . “Não nos falta 
vocação para a política, nos faltam 
oportunidades”, disse durante as 
atividades organizadas pela ban-
cada em comemoração ao Mês da 
Mulher .

Homenagens, palestras, lança-
mento de livros e exposições in-
tegraram a programação especial 
promovida pela Bancada Feminina 
no mês de março . A temática abor-
dou assuntos como a violência con-
tra a mulher, políticas de proteção e 
presença feminina na política . 

Uma sessão especial foi realizada 
no dia 20 de março, no Plenário Osni 
Régis, para reconhecer 15 mulheres 
de atuação destacada na sociedade 
catarinense, representando os 3,6 
milhões de mulheres que vivem em 
Santa Catarina e somam 51% da po-
pulação, aproximadamente . 

Legislatura iniciada neste ano conta com cinco deputadas, o maior 
número registrado em toda a história do Parlamento catarinense
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A vice-governadora Daniela 
Cristina Reinehr (PSL) prestigiou a 
solenidade e as cinco deputadas 
que integram a bancada falaram, 
na ocasião, da importância das co-
memorações e da escolha de suas 
homenageadas .

Violência contra mulheres
Na contramão da queda nos 

índices de violência no estado, os 
crimes cometidos contra vítimas 
do sexo feminino, como estupro, 
feminicídio e agressão domés-
tica, aumentaram exponencial-
mente no último ano .

A cada quatro horas uma mu-
lher é assassinada no estado . 
Entre 1º de janeiro e 19 de no-
vembro foram assassinadas 52 
mulheres em Santa Catarina (dez 
a mais que em 2018) . Diariamente 
são presos 14 homens por violên-
cia doméstica no estado . Em 2018 
houve 3 .581 registros de estupro 
e tentativa de estupro, casos em 
que 82% das vítimas são mulhe-
res . 

Os números justificam a aten-
ção da Bancada Feminina, que 
promoveu debates sobre o tema . 
Assuntos como a violência contra 
as mulheres precisam sempre ser 
mantidos em debate, na opinião 
da coordenadora da Bancada Fe-
minina .

Bancada Feminina

7373

Ada discursa na
Frente Parlamentar - Combate à violência contra a mulher
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2019 marcou a primeira edição do Parlamento Jovem com 
estagiários do PAB; na foto a deputada jovem Ana Vitória Perrony.

7777

Braço pedagógico do Parlamento catarinense também realizou mais de 
330 eventos, que atingiram mais de 23 mil pessoas em todo o estado

A Escola do Legislativo Deputado 
Lício Mauro da Silveira, braço 

pedagógico do Parlamento catari-
nense, promoveu em 2019 mais de 
330 eventos nas áreas de inclusão, 
pesquisa e produção, educação 
para a cidadania, formação política 
e qualificação, que atenderam mais 
de 23 mil pessoas de todo o estado . 
Além disso, o ano foi marcado pela 
consolidação de sua plataforma de 
ensino a distância (EaD) que con-
tava, até novembro, com 46,6 mil 
inscritos .

Em 2019, o EaD da Escola do 
Legislativo completou dois anos 
de atuação . Para marcar a data, 
quatro novos cursos, todos gra-
tuitos, desenvolvidos em parceria 
com a Academia Judicial do Po-
der Judiciário de Santa Catarina, 
foram lançados .

Além dos quatro novos cursos, a 
Escola do Legislativo oferece outros 

22 cursos on-line, também gratui-
tos e acessíveis a qualquer pessoa 
no Brasil . Em dois anos, mais de 55 
mil pessoas de todos os estados e 
do Distrito Federal se inscreveram .

“Ficamos positivamente sur-
presos com a adesão e a pro-
cura pelos cursos”, comentou a 
presidente da Escola, deputada 
Marlene Fengler (PSD) . “A Alesc, 
por meio da Escola, está prestan-
do um serviço à sociedade, com 
cursos de qualidade, levando co-
nhecimento para qualquer pes-
soa no país .”

Mantendo a tradição, a escola 
promoveu em 2019 eventos volta-
dos à aproximação dos cidadãos, 
em especial dos jovens, com o Par-
lamento catarinense . Foram duas 
edições do Programa Parlamento 
Jovem Catarinense, que reuniram 
80 estudantes do ensino médio de 
todas as regiões do estado . 

ESCOLA CONSOLIDA
PLATAFORMA DE

ENSINO A DISTÂNCIA

Escola do Legislativo
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Em junho, foram 40 alunos de 
escolas de Joinville, Tijucas, Chape-
có, Lages, Rio das Antas, Nova Ve-
neza, Ituporanga e Irineópolis . Em 
novembro, outros 40 estudantes 
de Águas Mornas, Videira, Joinville, 
Chapecó, Canoinhas, São Joaquim, 
Morro Grande e Bombinhas . 

Eles tiveram a possibilidade de 
vivenciar a rotina dos deputados 
estaduais em atividades no Palácio 
Barriga Verde, ao apresentar, ana-
lisar e votar propostas nas comis-
sões e em plenário, reproduzindo 
o processo legislativo realizado na 
Assembleia . Os projetos aprovados 
pelos parlamentares jovens são en-
caminhados para a Comissão de 
Legislação Participativa da Alesc e 
podem ser transformados em pro-
jetos pelos deputados estaduais .

O Programa Estágio Visita tam-
bém contou com duas edições em 
2019 . A iniciativa é voltada para 
estudantes do ensino superior de 
todo o estado, que tem a oportu-
nidade de conhecer e vivenciar 
durante três dias as atividades de-
senvolvidas pelo Parlamento . Em 
outubro, foram 45 universitários de 
27 municípios . Já em abril, o pro-
grama recebeu 65 acadêmicos de 
34 cidades . 

Os alunos do ensino fundamen-
tal também são atendidos pelo 
Programa Vereador Mirim . Em par-

7979

A estudante Laura  Filippi foi uma das integrantes do  
Parlamento Jovem Catarinense em 2019

Escola do Legislativo
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Escola promoveu no decorrer de 2019 mais de 330 
eventos, que reuniram mais de 23 mil pessoas

ceria com as câmaras municipais, a 
escola visa contribuir na formação 
política dos estudantes e tornar co-
nhecidas e acessíveis a eles as fun-
ções, as atribuições e as atividades 
desenvolvidas pelo Parlamento . 

Em setembro, a Escola do Legis-
lativo promoveu a 10ª edição do 
Encontro Estadual de Vereadores 
Mirins, que reuniu 500 estudantes 
de 32 câmaras mirins de todo o es-
tado . O encontro oportuniza a am-
pliação de conhecimentos sobre 
política e o papel do Poder Legisla-
tivo, promover a troca de experiên-
cia entre as câmaras de vereadores 
que desenvolvem o Programa de 
Vereadores Mirins, além de sensibi-
lizar as demais câmaras para criação 
ou ampliação da iniciativa . Existem 
78 programas de câmaras mirins 
em funcionamento no estado .

Já em dezembro, foi realizada 
a primeira edição do Parlamento 
Jovem Catarinense voltado aos es-
tagiários do Programa Antonieta 
de Barros (PAB) . Foram eleitos 40 
jovens, entre 16 e 24 anos, envolvi-
dos com o programa de ação afir-
mativa desenvolvido pela Assem-
bleia Legislativa com candidatos 
em situação de vulnerabilidade 
social . A exemplo dos participantes 
do Parlamento Jovem Catarinense, 
os deputados do PAB vivenciaram 
momentos de reflexão e ampliação 
de conhecimentos sobre a política, 
democracia, participação e a vivên-
cia do processo legislativo .

Escola do Legislativo
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Programa 
Antonieta de 
Barros
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A universitária Delza da Hora Souza é uma das 
estagiárias do Programa Antonieta de Barros
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Braço pedagógico do Parlamento catarinense também realizou mais de 
330 eventos, que atingiram mais de 23 mil pessoas em todo o estado

Uma das principais iniciativas de 
inserção social para jovens em 

situação de vulnerabilidade social 
em Santa Catarina, o Programa An-
tonieta de Barros (PAB), vai iniciar 
2020 com a expectativa no aumen-
to do número de participantes . O su-
cesso desta política de ação afirma-
tiva criada em 2008 e coordenada 
pela Escola do Legislativo Deputado 
Lício Mauro da Silveira é tamanho 
que em 2019 o número de vagas foi 
aumentado em 50% .

Destinado a estagiários de 16 a 
24 anos de idade, cuja renda fami-
liar seja menor do que 2,5 salários 
mínimos regionais, e que estejam 
matriculados regularmente no ensi-
no médio, técnico ou superior, o PAB 
tem capacidade máxima para 60 
participantes . Em 2019, foram quase 
200 inscrições para as vagas de está-
gio, espalhadas nos vários setores da 
Assembleia Legislativa .

No próximo ano, segundo Mi-
riam Lopes, que é a coordenadora 

de Estágios Especiais do Parlamento, 
serão escolhidos 20 novos integran-
tes, pois dezesseis encerram o ciclo 
de 24 meses na Alesc, dois se desli-
garam para licença-maternidade e 
outros dois passaram para trabalhar 
em empresas . 

A seleção dos interessados 
será feita pelo Centro de Integra-
ção Empresa-Escola (CIEE) . Além 
da parte financeira e da situação 
escolar dos inscritos, também 
são levados em conta o número 
de integrantes do núcleo fami-
liar, a quantidade de crianças, se 
eles são criados por pais casados 
ou separados e as condições de 
moradia para a definição dos es-
colhidos .   

Em seus 15 anos de existência, 
o PAB já atendeu 406 estagiários . 
De acordo com Miriam, a intenção 
da Alesc é ampliar esse número . 
Planejada para outros municípios 
catarinenses, a expansão precisa 
do apoio do governo do Estado .

PAB TERÁ MAIOR NÚMERO 
DE VAGAS EM 2020

PAB
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Programa visa promover a inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, por meio de estágios no Parlamento catarinense

Com o objetivo de promover 
a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de tra-
balho, o Programa Alesc Inclusi-
va, criado em 2013, já atendeu 
40 pessoas com deficiência que 
participam de estágios na As-
sembleia Legislativa . Renovada 
no último mês de outubro, com 
a entrada de seis novos parti-
cipantes, a iniciativa terá uma 
ampliação na capacidade de 
atendimento a partir de 2020, 
quando se iniciará uma parceria 
com a Fundação Catarinense de 
Educação Especial (FCEE) .

Coordenadora de Estágios 
Especiais da Assembleia, Miriam 
Lopes revela que o objetivo é fa-

zer com que, a partir de março, 
o programa atenda pessoas com 
outras deficiências além das 
que já são beneficiadas, como a 
visual, auditiva, física, intelectu-
al e autismo . De acordo com ela, 
a FCEE tem um trabalho “muito 
amplo de alta qualidade” . E isso é 
algo que fortalecerá ainda mais a 
parceria entre o Parlamento e a 
entidade . 

Por meio do termo de coope-
ração, o Alesc Inclusiva terá con-
dições de receber estagiários com 
doenças cognitivas e relaciona-
das à coluna, por exemplo . E, para 
isso, os servidores que atuam no 
programa devem passar por uma 
capacitação específica . 

Alesc Inclusiva

Bernardo Graff, estagiário do 
programa Alesc Inclusiva

88 8988 89Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019

ALESC INCLUSIVA 
CONSOLIDARÁ PARCERIA
COM A FCEE EM 2020

88 8988 89Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019



9090

As pessoas selecionadas ga-
nham uma oportunidade de 
inclusão social trabalhando em 
setores como a Diretoria de Re-
cursos Humanos, as coordena-
dorias de Estágios Especiais e 
de Documentação e a Biblioteca 
da Assembleia . Com uma carga 
horária de quatro horas diárias, 

os estagiários regularmente ma-
triculados no ensino médio re-
cebem bolsa-auxílio nos valores 
de R$ 800 e os que fazem cur-
so superior ganham R$ 1,1 mil, 
além do vale-transporte no va-
lor de R$ 150 e vale-refeição de 
R$ 600 .

O presidente da Alesc, depu-

Estagiários e servidores ligados ao programa 
são recebidos na Presidência da Assembleia

9191

tado Julio Garcia, destacou a im-
portância do programa e que o 
Parlamento não é apenas a ins-
tituição que legisla e fiscaliza o 
governo estadual, mas tem que 
estar interagindo com a socie-
dade que ele representa . “Esse 
programa Alesc Inclusiva, cria-
do em 2013, dá uma contribui-

ção institucional importante e 
oferece uma atenção especial às 
pessoas com deficiências . A As-
sembleia tem que estar voltada 
às pessoas que mais precisam e 
acredito que o Parlamento ca-
tarinense vem cumprindo com 
esse papel e na medida do pos-
sível será até incrementado .”

Alesc Inclusiva
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Responsabilidade Social

Membros da Comissão Mista de Certificação de 
Responsabilidade Social se reúnem para analisar as 
empresas e entidades que participaram da iniciativa

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL PREMIA 

ORGANIZAÇÕES DE 
SANTA CATARINA

Em 2019, a certificação que atesta a preocupação de empresas e 
entidades com suas comunidades chegou à nona edição

A Assembleia Legislativa e dez 
instituições parceiras que 

compõem a Comissão Mista de 
Certificação de Responsabilidade 
Social promoveram em 2019 a 9ª 
edição da Certificação e Troféu 
de Responsabilidade Social - Des-
taque SC . Com base no balanço 
social apresentado, foram certi-
ficadas 52 entidades sem fins lu-
crativos, 29 empresas privadas e 
cinco empresas públicas . 

Os destaques de cada segmen-
to receberam como distinção o 
Troféu de Responsabilidade So-
cial Destaque SC . A solenidade 
de premiação ocorreu no dia 2 de 
dezembro, no Plenário da Assem-
bleia Legislativa . 

Foram premiadas com troféu as 
empresas: Portobello (indústria de 
grande porte); Prosul (serviço de 
grande porte); Bontur Bondinhos 

Aéreos (serviço de médio porte); 
GR Soluções Ambientais (serviço 
de pequeno porte); A Fundação 
Educacional de Criciúma (Fucri) e  
a Associação Brasileira de Porta-
dores de Câncer (AMUCC) foram 
premiadas como organizações 
sem fins lucrativos .

A premiação, promovida anual-
mente, reconhece publicamente 
organizações que assumem a res-
ponsabilidade social como políti-
ca de gestão . Um dos pré-requisi-
tos para participação no certame 
é a comprovação da publicação 
do balanço social da organização 
relativo ao ano anterior .

Conheça as empresas e orga-
nizações certificadas e as vence-
doras do Troféu Responsabilida-
de Social 2019 no link:
responsabilidadesocial .alesc .
sc .gov .br

94 9594 95Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019

http://responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br/
http://responsabilidadesocial.alesc.sc.gov.br/


9696

Eventos

979796 9796 97Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019



ALESC RECEBE
EVENTOS DE 
REPERCUSSÃO 
NACIONAL

Em parceria com instituições e entidades, o Parlamento
promoveu congressos, encontros e seminários que reuniram 
autoridades de todo o país

A Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina foi parceira de vários 

eventos promovidos em conjunto 
com outras instituições e entidades, 
como congressos, encontros e se-
minários . Em pauta, temas diversos, 
como a promoção da participação 
feminina na política e a inclusão das 
pessoas com deficiência .

Em 2019, a recebeu eventos in-
ternacionais, como Fórum de Quali-
ficação de Graduações e Facilitação 
do Turismo Terrestre no Mercosul . 
No final de agosto, o evento foi or-
ganizado pela Escola do Legislativo, 
a União Nacional dos Legisladores 
e dos Legislativos Estaduais (Unale) 
e a União dos Parlamentares Sul-
-Americanos e do Mercosul (UPM) 

e discutiu a equalização das grades 
curriculares, para facilitar a revali-
dação de diplomas de profissionais 
que migrarem dentro dos países do 
bloco, além das ações para desbu-
rocratizar e promover o turismo ter-
restre entre os países que integram 
o Mercosul .

Autoridades nacionais também 
passaram pela Alesc em eventos de 
relevância nacional . Ainda em agos-
to, foi realizado o “Momento Brasil 
– Conhecer, Contribuir e Agir”, pro-
movido pela Associação Catarinen-
se de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Acaert), que recebeu o presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), para tratar das refor-
mas que podem modernizar o país .

Eventos

Sônia Schmitz, desembargadora do TJSC, durante 
o congresso sobre  Liderança Política Feminina
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Ainda em agosto, a Unale pro-
moveu no Palácio Barriga Verde 
seu seminário da Regional Sul, 
com foco nos debates sobre o 
combate ao suicídio, à automutila-
ção e à violência contra a mulher . 
O evento foi aberto pela ministra 
da Mulher, Família e Direitos Hu-
manos, Damares Alves .

Mulheres
Eventos com foco no empodera-

mento feminino reuniram centenas 
de pessoas em 2019 . Em outubro, 
800 mulheres de todo o Estado par-
ticiparam do Congresso de Lide-
rança Política Feminina, promovido 
pela Alesc e o Tribunal Regional Elei-

toral de Santa Catarina (TRE-SC) . Em 
painéis, palestras e mesas redondas, 
as participantes buscaram estimular 
e dar mais visibilidade à participa-
ção das mulheres na política . O con-
gresso foi encerrado com a aprova-
ção de uma moção pela paridade 
entre mulheres e homens entre os 
eleitos para Câmara dos Deputados, 
assembleias legislativas, câmara de 
vereadores e câmara distrital .

Erário
No mês de outubro, o Palácio 

Barriga Verde sediou o 2º Congres-
so de Administração Tributária, com 
a participação da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (SEF), Ministério 

Público acompanha o congresso 
de Liderança Política Feminina

Felipe Letsch, da Secretaria da 
Fazenda, durante o  Congresso 
de Administração Tributária

Eventos
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Público de Santa Catarina (MPSC), 
Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
e Escola Superior de Administração 
e Gerência (Esag/Udesc) . Durante 
dois dias, os participantes trataram 
da transparência das contas públi-
cas, do desenvolvimento e da sus-
tentabilidade no poder público . O 
desafio principal do evento foi a ne-
cessidade de melhoria do sistema 
tributário brasileiro .

Agricultura
Também em outubro, a Epa-

gri promoveu por dois dias o 8º 
Workshop Catarinense de Indica-
ção Geográfica e a 7ª Mostra de 
Produtos Tradicionais . Os even-

tos discutiram a importância do 
reconhecimento de produtos 
agropecuários típicos do Estado 
para a economia estadual e mar-
caram o início das comemora-
ções dos 28 anos da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Exten-
são Rural de Santa Catarina .

 
Inclusão
Grandes eventos voltados às 

pessoas com deficiência também 
passaram pela Alesc em 2019, 
como o Seminário para a Atualiza-
ção das Apaes de Santa Catarina, 
em setembro; e o 11º Encontro Ca-
tarinense da Síndrome do X Frágil, 
ocorrido em outubro . 

Evento da Epagri mostrou as 
potencialidades da identificação 
geográfica do estado

Lorena Schimidt, presidente 
da Federação das Apaes de SC, 
durante o encontro do X frágil
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Iniciativa da Alesc distribuiu dois mil copos 
retornáveis para os servidores da Casa, para 
desestimular o uso de copos descartáveis

104104 Relatório das atividades parlamentares 2019

PREOCUPAÇÃO COM A 
SUSTENTABILIDADE

E COM A COMUNICAÇÃO
Alesc iniciou em 2019 estudos para geração de energia 

solar e reaproveitamento da água da chuva; na 
Comunicação, valorização do audiovisual de SC

Em 2019, a Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina deu início a 

uma série de iniciativas internas vol-
tadas à sustentabilidade . O progra-
ma de gestão ambiental Alesc Sus-
tentável visa implantar seis ações de 
longo prazo . 

A primeira, lançada em outubro, 
foi a doação de mais de 2 mil copos 
reutilizáveis a todos os servidores 
terceirizados, comissionados e efeti-
vos da Casa, que serão estimulados 
a abandonarem os copos plásticos 
descartáveis . Para o início de 2020, 
está programada a troca de todos os 
copos plásticos utilizados pelos visi-
tantes por copos biodegradáveis .

Ainda em 2019, foi iniciada rees-
truturação de todas as cestas de lixo 
que serão reduzidas em ilhas com 
três tipos de coletas separadas (or-
gânico, rejeito sólido e reciclável) . 
A proposta é reduzir as lixeiras por 
cestas que serão locadas em ilhas 
em todos os setores da Alesc . O ma-

terial coletado nas cestas orgânicas 
será doado para compostagem, o 
material reciclável será doado para 
Associação de Catadores de Floria-
nópolis e os rejeitos serão entregues 
ao aterro sanitário .

A Assembleia também deu iní-
cio aos estudos para o reaproveita-
mento da água da chuva, mediante 
a troca da rede hidráulica do Palácio 
Barriga Verde, que é a mesma des-
de a inauguração do prédio, há 50 
anos . A água será reutilizada para os 
vasos sanitários, irrigação de cantei-
ros e lavação da frota .

Também foram iniciados os es-
tudos para a instalação de painéis 
fotovoltaicos na laje do Palácio Bar-
riga Verde, visando à geração de 
energia elétrica para as duas sedes 
do Parlamento .

Para 2020, está programado iní-
cio do projeto Licitação Verde, com 
a compra de materiais recicláveis 
em todos os setores da Casa, como 
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como produtos de limpeza, papéis 
reciclados, entre outros . O Alesc 
Sustentável prevê, ainda o plantio 
de árvores e plantas no segundo 
andar e no terraço das duas sedes, 
que além de embelezar as duas 
instalações, vai auxiliar na termor-
regulação dos dois ambientes .

TVAL completa 20 anos e lança 
concurso de audiovisuais.

A TVAL, a emissora de TV da As-
sembleia Legislativa, completou 20 
anos em 2019 . Para marcar a data, 
além de ganhar nova programação 
e nova identidade visual, a TV lan-

çou um concurso para selecionar 
filmes documentários e seriados 
para exibir em sua programação . 

O 1º Concurso TVAL Audiovi-
suais Catarinenses premiou 17 
produções estaduais, do gênero 
documentário, com argumentos 
e narrativas que abordam temas 
ligados à realidade estadual, com 
objetivo de divulgar a cultura e a 
história do estado e valorizar a pro-
dução audiovisual catarinense .

As obras selecionadas começam 
a ser exibidas na programação da 
TVAL em 2020 . Além da exibição, 
as séries selecionadas receberão, 

TVAL comemorou 20 anos em outubro

cada uma, R$ 25 mil . Já os filmes re-
ceberão R$ 8 mil, cada .

Diretoria de Comunicação Social 
é premiada.

Os veículos da Diretoria de Co-
municação Social (DCS) da Assem-
bleia conquistaram quatro prêmios 
de jornalismo em 2019 . A Rádio AL 
foi campeã e vice-campeã do Prê-
mio Acif de Jornalismo na catego-
ria Rádio . O repórter Rony Ramos 
conquistou o primeiro lugar com a 
reportagem “Ein Prosit: cervejeiros 
caseiros movimentam mercado da 
bebida em SC” . Já a repórter Da-

niela Legas foi a segunda colocada 
com a matéria “Alternativa ao plás-
tico filme – embalagem criada em 
SC inova em sustentabilidade” .

A Agência AL foi vice-campeã 
na categoria Texto do Prêmio Fiesc 
de Jornalismo com a série de ma-
térias especiais sobre os benefícios 
fiscais, do repórter Marcelo Espino-
za . No mesmo prêmio, a TVAL ficou 
com o terceiro lugar na categoria 
Vídeo, com a reportagem espe-
cial “Mel da Bracatinga”, de Maria 
Helena Saris, Nara Cordeiro, Lucas 
Giron, Fábio Queiroz, Jair Correa e 
Rodrigo Ramos .

Profissionais da Comunicação da Alesc foram 
contemplados com o Prêmio Fiesc de Jornalismo

Institucional
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As contas da Alesc do Face-
book, Instagram, Twitter, 

YouTube e mais o WhatsApp so-
mavam 303 .430 seguidores,  no 
dia 10 de dezembro de 2019 . As 
postagens de “feed” das plata-
formas, de janeiro a novembro, 
alcançaram pouco mais de 17,2 
milhões de visualizações . O que 
confirma a relevância da presen-
ça do Legislativo estadual nes-
ses canais de comunicação .

A página do Parlamento ca-
tarinense no Facebook é a que 
tem mais curtidas entre as as-
sembleias no país e registrava, 
até novembro, mais de 122 mil 
seguidores . No Instagram, hou-
ve um crescimento de 75% no 
número de seguidores, no com-
parativo com 2018 . São quase 25 

mil seguidores, responsáveis por 
1,4 milhão de visualizações de 
forma orgânica . O Twitter tam-
bém apresentou crescimento no 
número de seguidores: 19%, na 
comparação com 2018

Todos os 40 parlamentares de 
Santa Catarina são ativos nas re-
des sociais . Todos os dias, é gera-
do conteúdo que mostra para a 
sociedade o trabalho desenvol-
vido . O @assembleiasc é citado 
dezenas de vezes ao longo das 
semanas . O que amplia a pre-
sença da Alesc na “timeline” dos 
catarinenses . Juntos, nas plata-
formas do Facebook, Instagram, 
Twitter e YouTube,  os deputa-
dos somavam pouco mais de 2,5 
milhões de contas de seguidores 
em 30 de novembro de 2019 .

109109

A Alesc intensificou sua presença nas redes sociais em 2019

REDES SOCIAIS 
AMPLIAM INTERAÇÃO
COM A SOCIEDADE

Institucional
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Ada De Luca
MDB

Idade: 70 anos
Formação/Profissão:  Advogada
Base Eleitoral: Sul
Mandato: 2007 - 2011 / 2011 - 2015 / 2015 - 2019 / 
2019 - 2023

Coordenadora da bancada feminina na 
Assembleia Legislativa e presidente da 

Comissão de Direitos Humanos, a deputada 
Ada De Luca (MDB) encerra o primeiro ano 
de seu quarto mandato com resultados im-
portantes para a população catarinense . Fo-
ram diversos projetos apresentados no ano, 
com destaque para as ações voltadas à de-
fesa da mulher, sustentabilidade, inovação, 
juventude e ressocialização . 

Bandeira de Ada, que foi a primeira se-
cretária de Estado da Justiça e Cidadania, a 
ressocialização de apenados ganhou as man-
chetes e o debate no Parlamento Catarinen-
se, sendo reconhecida como modelo para 
todo o Brasil . “Ficamos muito felizes neste 
ano, quando o trabalho de ressocialização de 
apenados foi, por diversas vezes, destacado 
por autoridades nacionais, como o ministro 
Sérgio Moro, e lideranças catarinenses . Dei-
xamos um legado importante, que precisa 

”

“ “Ficamos muito felizes neste ano, quando o trabalho de 
ressocialização de apenados foi, por diversas vezes, destacado 

por autoridades nacionais . Deixamos um legado importante, que 
precisa ter continuidade .”

Um mandato marcado
pela luta dos direitos humanos

Parlamentares
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Adoção e leis que assegurem 
garantias às vítimas de violência

Adoção é um ato de amor e facilitar o pro-
cesso contribui com o fim do sofrimento 

de milhares de famílias que aguardam a opor-
tunidade de adotar uma criança . Pensando nis-
so, a deputada Ada apresentou, em 2019, um 
projeto de lei para criar o Programa de Orien-
tação à entrega de bebês à adoção em Santa 
Catarina . O objetivo é orientar as gestantes que 
pretendam entregar os seus bebês à adoção 
após o parto, respeitando o Cadastro Nacional 
de Adoção .

Defensora aguerrida na causa das mulhe-
res vítimas de violência doméstica, além de 
criar a Frente Parlamentar de Combate à Vio-
lência Contra a Mulher, a deputada foi autora 
de diversas leis que irão garantir a redução dos 
números que colocam Santa Catarina como 
um dos estados com maior número de femini-
cídios e casos de violência contra a mulher . 

ter continuidade”, destaca a deputada . 
A produção de energia limpa também foi 

uma bandeira defendida por Ada em 2019 . A 
instalação de painéis fotovoltaicos nas esco-
las da rede pública, presídios e penitenciárias 
foi assunto de projeto de lei de sua autoria e 
já tramita no Parlamento . Para dar o exemplo, 
a deputada também aboliu os copos plásticos 
de seu gabinete . Agora, funcionários e visitan-
tes usam copos e xícaras reutilizáveis . 

Como não poderia deixar de ser, a pauta 
da mulher foi destacada por Ada no Parla-
mento . A defesa de mais participação, a luta 
pela igualdade e a prevenção à violência do-
méstica foram assuntos diários em 2019 . Ada 
instalou a Frente Parlamentar de Combate à 
Violência Contra a Mulher, firmando o Pacto 
por Elas e alinhando o trabalho dos diferentes 
poderes e entidades, em defesa das mulheres . 
“Temos uma luta permanente em defesa das 
mulheres”, explica .
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Altair Silva
PP
Idade: 53 anos
Formação/Profissão: Advogado e Empresário
Base Eleitoral: Grande Oeste Catarinense e Vale 
do Rio Tijucas
Mandato: 2019 - 2023

O primeiro ano de mandato do deputado 
Altair Silva (PP) como titular na Assem-

bleia Legislativa foi pautado nas demandas ma-
crorregionais do Grande Oeste Catarinense e do 
Vale do Rio Tijucas . 

Na infraestrutura, principal gargalo do es-
tado, o deputado apontou a necessidade de 
revitalização e recuperação das SCs 283, 160, 
161, 135 e 163 e das BRs 282 e 163 . “Precisamos 
das rodovias em boa qualidade para dar as mí-
nimas condições logísticas ao agronegócio, que 
é o sustentáculo da economia”, defende . Como 
primeiro ato do mandato, o deputado instituiu 
a Frente Parlamentar em Defesa das Rodovias 
do Grande Oeste e apresentou um projeto de 
lei que cria o fundo de manutenção das rodo-
vias estaduais . Se aprovado e regulamentado, o 
fundo pode gerar mais de R$ 120 milhões para a 
área por ano, sem aumento de impostos . O PL já 
recebeu moções de apoio de mais de 160 câma-
ras de vereadores .

No Vale do Rio Tijucas, os problemas tam-

”
“ Estamos conseguindo desenvolver a missão à qual nos 

propusemos, e fazendo valer a bandeira que defendemos, 
que é a representação da região com força e vez

Infraestrutura 
é o principal gargalo

Parlamentares
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Liberdade econômica 

O estímulo à economia catarinense também 
é uma bandeira de trabalho . “Sugerimos 

que os 295 municípios apresentem um projeto 
de lei com teor semelhante à Lei n° 13 .874, que 
instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica . Isso vai estimular o empreendedo-
rismo, flexibilizar horários e a abertura de novos 
empreendimentos .” 

Outro projeto em tramitação é o da Nota 
Catarina, que visa premiar cidadãos que indi-
carem seu CPF no documento fiscal ao realizar 
suas compras no estado . O Sistema Estadual de 
Cidadania Fiscal incentiva a concorrência leal, a 
cidadania fiscal, o combate à sonegação e o au-
mento da arrecadação . 

Na educação, tramita o PL 243/2019, que de-
fine que o vestibulando tenha o retorno da sua 
taxa de matrícula (no mínimo 90%) quando tiver 
passado em outro curso e desistir daquela gra-
duação antes de iniciar as aulas .

bém são graves . Uma cratera de quase 50 me-
tros, formada no Km 166 da SC-108, entre São 
João Batista e Major Gercino, só foi fechada de-
pois de dois anos, por força de uma audiência 
pública realizada pelo deputado no dia 6 de 
maio na comunidade do Tigipió, com a presen-
ça do secretário de Infraestrutura, que liberou o 
início das obras . 

No agronegócio, através da Frente Par-
lamentar da Suinocultura, coordenada por 
Altair, foi conquistado a fixação de 6% da alí-
quota de ICMS sobre a venda de suínos vivos 
no Estado, equiparando com o Paraná e o Rio 
Grande do Sul, dando competitividade aos pro-
dutores catarinenses . As carnes produzidas e 
vendidas em Santa Catarina, também recebe-
ram incentivos, com a alíquota fixada em 7% . 
Na cesta básica do catarinense, através do tra-
balho do deputado, agora é possível encontrar 
carne suína e mel . “Produtos produzidos aqui e 
exportados para o mundo, e que ainda não 
estavam na nossa cesta básica”, ressalta Altair .
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Ana C. Campagnolo
PSL

Idade: 29 anos
Formação/Profissão:  Historiadora e Professora
Base Eleitoral: Santa Catarina
Mandatos: 2019 - 2023

Ana Campagnolo (PSL) optou por abra-
çar princípios a fazer promessas . Sem 

temer a reação do establishment, decla-
rou apoio incondicional a Jair Bolsonaro e 
encampou a defesa das pautas conserva-
doras em Santa Catarina, propondo a que-
bra da hegemonia marxista na educação e 
demolindo a retórica ideológica feminista . 

Com um vídeo que circulou pela in-
ternet durante a campanha, ela chegou a 
34 .825 catarinenses que queriam ser re-
presentados “por alguém com posições 
firmes em defesa da vida, da família, da 
propriedade privada, da liberdade reli-
giosa e de uma educação livre de doutri-
nação” . Um ano depois, seus eleitores já 
podem avaliar as ações de um mandato 
que vem estabelecendo sua solidez em 
sintonia com os compromissos assumi-
dos, marcado por pronunciamentos con-
tundentes nas discussões que são trava-
das no Parlamento, mas sem esquecer as 

”
“ Em defesa da vida, da família, da propriedade privada, da 

liberdade religiosa e de uma educação livre de doutrinação

Um mandato para os conservadores

Parlamentares
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Feminismo: perversão e subversão

Na noite de 8 de março de 2019, uma passe-
ata com centenas de militantes feministas 

desfilava em frente à Alesc cantando em tom de 
ameaça: “Se cuida! Se cuida, Campagnolo!”, en-
quanto no interior do edifício a deputada Ana 
Caroline lançava, diante de um plenário lotado, 
o seu livro “Feminismo: perversão e subversão” . 
Alvo preferido de agentes da mídia e ativistas de 
esquerda por ter feito da pauta cultural um ele-
mento central em seu mandato, a parlamentar 
ganhou destaque nacional com seus discursos, 
que vêm se tornando referência no contrapon-
to a algumas mentalidades que por décadas 
predominaram incontestáveis no meio políti-
co . Embasado em extensa pesquisa, seu traba-
lho vem trazendo contribuições inéditas para o 
debate público e alcançando grande repercus-
são na internet, estimulando a aproximação do 
povo com o cotidiano da Casa Legislativa .

demandas estruturais .
Com mais de 100 proposições protoco-

ladas – entre elas, indicações precursoras 
da instalação das escolas cívico-militares 
no estado e sete projetos de lei que ver-
sam sobre o fim da aplicação de recursos 
públicos em ações que vilipendiem a fé 
cristã, o restabelecimento da ordem nas 
unidades de ensino, o combate às drogas, 
a proteção das crianças e adolescentes 
ante a exposição de conteúdos porno-
gráficos, além da garantia da liberdade 
de expressão dos cidadãos que desejem 
se manifestar em publicações realizadas 
pelo governo estadual na internet –, a de-
putada ainda manteve intensa atividade 
externa em visitas a incontáveis cidades 
para acolher os pedidos da população e 
promover a agenda cultural conservado-
ra, buscando sempre a justaposição com 
a base responsável pela existência do seu 
mandato .
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Bruno Souza
Novo

Idade: 35 anos
Formação/Profissão:  Administrador e Empresário
Base Eleitoral: Grande Florianópolis
Mandato: 2019 - 2023

Neste primeiro ano de mandato as con-
quistas e aprendizados refletem meu 

objetivo de atuar conforme os meus ide-
ais e levar a sério minhas responsabili-
dades como parlamentar . Luto por uma 
Santa Catarina onde o catarinense possa 
empreender com liberdade .

No primeiro dia de trabalho fui em 
busca das assinaturas para abrir a CPI da 
ponte Hercílio Luz . Foram oito meses de 
dedicação total, mais de 18 mil páginas 
de documentos analisados e investiga-
dos em parceria com o MPC e o Tribunal 
de Contas . O resultado foi um relatório fi-
nal com o indiciamento dos responsáveis, 
propomos soluções e passamos a limpo 
um incômodo mistério que perdurava há 
décadas .

Faço questão de valorizar ao máximo 
o dinheiro do pagador de impostos . Não 
uso diárias, carro oficial, passagens, celu-

”
“ Santa Catarina livre para trabalhar, viver e ser: é para isso que 

dedico meu mandato como deputado

Santa Catarina Livre

Parlamentares
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lares ou escritório regional, o que resultou 
na economia de R$ 1 .069 .752,22 ao longo 
do ano . Abri mão dos R$ 6 milhões das 
emendas impositivas que poderiam ser 
usadas para “agradar” as bases . E ainda le-
vei à votação pontos importantes para a 
redução dos gastos desnecessários, como 
o fim do auxílio-combustível e do ponto 
facultativo .

Durante audiência pública discutimos 
o descaso com as 120 obras paralisadas 
em Santa Catarina, que custaram R$ 7,1 
bilhões e afetam 66 cidades catarinenses . 
O “Fiscaliza SC” nasceu com o propósito 
de ser um canal de denúncias sobre o uso 
irresponsável do dinheiro do contribuinte . 
Visitamos a ZPE em Imbituba, o Aeroporto 
de Correia Pinto, a CEASA em São José, o  
complexo EEB Governador Ivo Silveira e a 
Escola Professor Ângelo Cascaes Tancredo 
em Palhoça, o Cedup de Rio Fortuna e o 

campus da UFSC de Joinville .
Protocolei um projeto que legaliza a 

educação domiciliar no estado e atende 
à demanda das famílias . Acredito na li-
berdade de escolha e na capacidade das 
pessoas de decidir o que é melhor para 
elas . Também propus a Política Estadual 
de Mobilidade de Santa Catarina, um pro-
jeto feito em parceria com diversos seto-
res ligados ao transporte interestadual de 
SC para desburocratizar o transporte . Na 
mesma direção, o projeto de lei pela li-
berdade dos aplicativos de transporte em 
todo o Estado de Santa Catarina, para evi-
tar abusos regulatórios no setor . ‘

E isso foi só o começo . A transforma-
ção é um trabalho longo e constante, que 
só ocorre através dos indivíduos . É para 
tornar Santa Catarina mais livre e próspe-
ra que dedico meu trabalho como deputa-
do estadual .

118 119118 119Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019



120120

Coronel Mocellin
PSL
Idade: 56 anos
Formação/Profissão:  Militar, Bombeiro e Professor
Base Eleitoral: Extremo-Oeste / Região da Foz do Rio 
Itajaí
Mandato: 2019 - 2023

Considerado um dos deputados mais eco-
nômicos da Casa, Coronel Mocellin (PSL) 

completa o primeiro ano de mandato defen-
dendo pleitos importantes do Vale do Itajaí 
e do Extremo Oeste, suas bases eleitorais, e 
trabalhando pela segurança pública . 

Entre as principais ações, destaque para 
a luta em prol dos hospitais de Itajaí e Balne-
ário Camboriú que atendem toda a região . 
Além dos R$ 35 milhões já garantidos pelo 
governo do Estado, Coronel Mocellin vem 
trabalhando firme pela conclusão da nova ala 
do Hospital Marieta . Em Brasília, cobrou aten-
ção do Ministério da Saúde, que anunciou R$ 
7,8 milhões para a obra . 

O deputado também garantiu R$ 1 mi-
lhão do Fundo Social para o Hospital Infan-
til Pequeno Anjo . E segue trabalhando para 
que todos os hospitais da região sejam mais 
bem contemplados pelo governo, incluindo 
o Ruth Cardoso . Ainda na área da saúde, Mo-

”
“Deputado Coronel Mocellin foi apontado pelo portal Fiscaliza 

SC como o 5º mais econômico entre os 40 parlamentares

Austeridade e entrega de resultados

Parlamentares

121121

Segurança e cidadania

Além de cobrar a reposição inflacionária da 
segurança pública, o deputado trabalhou 

pela convocação dos excedentes do concur-
so do Corpo de Bombeiros Militar de 2017 e 
comemorou o decreto que permitiu indenizar 
os bombeiros comunitários, cuja lei havia sido 
criada quando foi comandante-geral do CB-
MSC . Ele também apresentou matérias como 
a PEC que acaba com a prisão administrativa 
no estado (de militares) e a que garante o si-
gilo das informações pessoais dos agentes da 
segurança pública . 

Destaca-se ainda o projeto de lei, já apro-
vado, que obriga as famílias a apresentarem 
a carteira de vacinação atualizada para matrí-
cula anual na rede pública e privada de ensino 
dos estudantes com até 18 anos . E o PL que 
amplia para os doentes renais os mesmos be-
nefícios das pessoas com deficiência .

cellin trabalhou pela instalação de um centro 
de distribuição e coleta seletiva de sangue 
em Itajaí . 

Na infraestrutura, viabilizou com o go-
verno do Estado a construção de retornos 
na Rodovia Antônio Heil . Também apresen-
tou uma proposta de emenda à Constituição 
(PEC) que amplia a concorrência no serviço 
de ferryboat entre Itajaí e Navegantes, com 
o intuito de melhorar o serviço e reduzir a ta-
rifa . E abraçou a luta pela dragagem do Rio 
Itajaí-Mirim, em Itajaí . 

Nascido em São Miguel do Oeste, Mo-
cellin também abraçou lutas como a criação 
de UTI neonatal no Hospital Regional, a am-
pliação do aeroporto de São Miguel do Oes-
te, a criação de uma aduana em Paraíso e a 
recuperação das BRs 163 e 282 . Importante 
pleito da região, a agilidade na emissão de 
licenças ambientais também tem sido uma 
wpreocupação do parlamentar . 
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Dr. Vicente Caropreso
PSDB

Idade: 63 anos
Formação/Profissão: Médico
Base Eleitoral: Região Norte
Mandato: 2015 - 2019 / 2019 - 2023

À frente da Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, o deputa-

do Dr . Vicente Caropreso (PSDB) coordenou 
várias iniciativas em prol de políticas e ações 
de promoção e defesa dos direitos da pessoa 
com deficiência .

Santa Catarina tem hoje mais de 1,5 mi-
lhão de pessoas com deficiência – seja defici-
ência congênita ou adquirida por acidente de 
trânsito, de trabalho ou doença .

Os trabalhos desenvolvidos pela comissão 
buscaram soluções por meio de leis de acessi-
bilidade, de inclusão no mercado de trabalho, 
campanhas de prevenção, esclarecimento e 
conscientização e, principalmente, seminários 
voltados a profissionais ligados à educação e 
desenvolvimento de pessoas com deficiência .

A comissão realizou 29 eventos em todas 
as regiões em 2019, reunindo mais de 26 mil 
participantes – entre professores, pedagogos, 
profissionais de saúde e familiares de deficien-

”
“ Levamos informação de qualidade . Proporcionamos o 

debate, o esclarecimento sobre doenças e, principalmente, 
informação para que as pessoas façam uso dos seus 

direitos em prol dos deficientes

Comissão capacita mais 
de 26 mil pessoas em SC

Parlamentares
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Nota Fiscal Segura, desenvolvimento 
e mais infraestrutura

Premiar o consumidor e garantir recursos 
para instituições como hospitais e Apaes é 

o objetivo do projeto de Dr . Vicente que cria o 
programa Nota Fiscal Segura (PL 260/2019) . O 
parlamentar também é autor do PL que garan-
te direitos do consumidor e aprimora atendi-
mento ao cliente na web (163/2018) .

Este ano, o deputado garantiu a aprovação 
de lei de sua autoria que obriga a colocação 
de placa em obra pública estadual informando 
os motivos da paralisação e atua pela aprova-
ção do Novo Código de Vigilância Sanitária . Ao 
todo, foram mais de 60 proposições legislativas 
em 2019 .

O abandono das rodovias estaduais foi 
foco de várias ações durante o ano . Entre as 
conquistas está a liberação de recursos para a 
retomada das obras de duplicação do trecho 
urbano da BR-280, entre Jaraguá do Sul e Gua-
ramirim, orçadas em R$ 103 milhões .

tes – para debater políticas públicas e capacitar 
as pessoas a aplicarem esses conhecimentos .

“Com esse trabalho, divulgamos informa-
ção de qualidade, levando especialistas alta-
mente referenciados até esse público . Criamos 
oportunidades reais para o crescimento pesso-
al, proporcionando o debate, o esclarecimento 
sobre doenças e, principalmente, informação 
para que as pessoas façam uso dos seus direi-
tos e fiscalizem a efetivação das leis .’’ 

Recursos
 Durante o ano de 2019, o mandato enca-

minhou 34 emendas parlamentares, no total 
de R$ 8,4 milhões, destinados a obras de in-
fraestrutura, custeio de saúde, reforma e cons-
trução de escolas, construção de postos de 
saúde, investimentos em educação, capacita-
ção profissional, aquisição de veículos e apoio 
financeiro a hospitais e instituições filantrópi-
cas e beneficentes .
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Fabiano da Luz
PT
Idade: 45 anos
Formação/Profissão: Administrador, Locutor e 
Comentarista
Base Eleitoral: Oeste .
Mandato: 2019 - 2023

Natural de Chapecó e ex-prefeito de Pinhal-
zinho, o radialista, locutor e tradicionalista 

Fabiano da Luz (PT) está em seu primeiro man-
dato de deputado . Graduado em Administração 
e pós-graduado em Gestão Pública, Fabiano 
simboliza o lado humano na política .

O deputado iniciou a legislatura apresen-
tando o exemplo de consórcio público de Pi-
nhalzinho para o governo do Estado de Santa 
Catarina como sugestão para implementar no 
estado . “O Consórcio Intermunicipal (Cidir) em 
Pinhalzinho  é uma solução que criamos para 
recuperar a infraestrutura de 13 municípios da 
região Oeste”, relata Fabiano . 

Projetos - A preocupação com a infraestru-
tura resultou no PL 82/2019, conhecido como 
“PL do IPVA”, que amplia  para 30% o valor do im-
posto destinado para recuperação de estradas . 
Com isso, o investimento em estradas saltaria 
de R$ 90 milhões para R$ 270 milhões . O projeto 
segue em tramitação .

”
“ A melhoria da infraestrutura é preocupação constante do 

deputado, que apresentou projeto para aumentar destinação do 
IPVA para recuperação de estradas

A voz de um novo caminho
para Santa Catarina

Parlamentares
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Frentes parlamentares e fóruns

A Frente Parlamentar das Barragens tem 
o objetivo de, coletivamente, debater 

a Política Estadual de Segurança das Barra-
gens . O mandato de Fabiano da Luz realizou 
visitas técnicas às barragens e à Secretaria 
da Defesa Civil, em parceria com o Conse-
lho Estadual de Recursos Hídricos e com o 
apoio de movimentos sociais e de técnicos 
do setor . Também foram realizados seminá-
rios regionais para complementar o debate .

A defesa do fortalecimento das empre-
sas 100% públicas de Santa Catarina deu 
origem ao fórum parlamentar sobre o tema, 
que organizou duas audiências públicas 
para reforçar a luta pela Celesc e contra as 
privatizações .

Um dos projetos mais importantes aprova-
dos pela Assembleia Legislativa em 2019 rece-
beu a sua relatoria,  o PL 145/2019, que trata dos 
males causados pela extração do xisto à saúde e 
ao meio ambiente em Santa Catarina . Contribu-
íram para a aprovação do projeto ações como a 
visita à usina de extração de xisto da Petrobras, 
audiência pública em Papanduva, diálogo com 
profissionais da área e comunidade atingida . 
“Agora, Santa Catarina está livre do xisto!”

Já o Projeto de Lei 310/2019 prevê a criação 
da Política Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica, que busca mecanismos legais de pla-
nejamento e ordenamento para a soberania ali-
mentar e nutricional . O PL segue em tramitação .

A proposta para instituir a Política Estadual 
para o Imigrante foi apresentada e amplamente 
discutida . O deputado coordena o grupo de tra-
balho que atua nesta iniciativa visando que os 
imigrantes tenham acesso aos direitos sociais e 
à saúde . 
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Felipe Estevão
PSL

Idade: 30 anos
Formação/Profissão: Pastor, Músico e Youtuber
Base Eleitoral: Sul
Mandato: 2019 - 2023

Em seu ano de estreia na Assembleia Le-
gislativa, o deputado Felipe Estevão (PSL) 

se mostrou um dos parlamentares mais atu-
antes . Além de já ter deixado uma marca 
inconteste no setor pesqueiro catarinen-
se – até então praticamente ignorado pelo 
poder público –, presidindo a Comissão da 
Pesca da Alesc, Estevão se desdobrou atu-
ando na sua base política, em Florianópolis 
e em Brasília .

Foram várias conquistas, com destaque 
para a reabertura e estadualização do Porto 
Pesqueiro de Laguna, que entra num novo 
patamar . “Será, sem dúvidas, uma das molas 
propulsoras da economia da Amurel”, come-
mora o deputado .

A Comissão da Pesca foi reativada, aper-
feiçoada e hoje é uma das mais respeitadas 
da Casa . Neste ano, foram diversas reuniões 
e audiências públicas para tratar das inú-
meras demandas dos pecadores artesanais 

”
“Com muito trabalho e sempre com os pés no chão, sigo cada vez 

mais com ânimo para defender os interesses de Santa Catarina

Atuação parlamentar
e resultados que melhoram
a economia catarinense

Parlamentares
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Um dos deputados mais atuantes 

Nos primeiros 11 meses de atuação, o de-
putado Felipe Estevão apresentou 26 

projetos de lei, contemplando as mais diver-
sas áreas . É possível constatar que a seguran-
ça pública, projetos e ações que melhorem 
esse setor, também são marcas do primeiro 
ano de trabalho de Estevão .

O deputado foi autor, ainda, de 22 mo-
ções, cinco indicações e 43 requerimentos . 
Números robustos que confirmam a capaci-
dade de trabalho do parlamentar .

“Desde que iniciamos, tenho dito que o 
nosso lema é trabalho e resultado . Acredito 
que estamos conseguindo colocar em prá-
tica, o que me anima a trabalhar cada vez 
mais .”

e industriais .
Dados estão sendo coletados e compi-

lados . O objetivo é que os diversos órgãos 
públicos, nas instâncias municipal, estadual 
e federal, passem a atuar de forma mais sin-
tonizada . Hoje, os desencontros e a falta de 
informações acabam gerando muitos trans-
tornos aos trabalhadores lá na ponta .

Outras áreas fundamentais, como a 
Segurança, Saúde e Educação, têm tido 
especial atenção por parte do gabinete . 
Na articulação e liberação de recursos, 
a atuação do deputado foi fundamen-
tal, por exemplo, para o lançamento do 
edital para instalação do Colégio Mili-
tar de Laguna, sonho antigo da região . 
O parlamentar também apoiou e articulou 
a Nova Política Estadual de Saúde, que au-
mentará muito os recursos estaduais para 
os hospitais que mais atendem no estado, 
além de destinar emendas para o setor .
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Fernando Krelling
MDB
Idade: 37 anos
Formação/Profissão: Educador Físico, Gestor 
Público e Empresário
Base Eleitoral: Norte /  Nordeste / Litoral / 
Planalto Norte
Mandato: 2019 - 2023

Ele é uma liderança jovem e chegou fazendo 
a diferença, movimentando os corredores, 

comissões e plenários da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de Santa Catarina . Joinvilense 
de 37 anos, Fernando Krelling (MDB) trouxe à 
Casa a experiência de gestor público esporti-
vo e de vereador de Joinville . Hoje, se consoli-
da como grande liderança política no Estado, 
defendendo não apenas a bandeira do espor-
te, mas a de Joinville, Litoral e Planalto Norte, 
a fim de melhorar a vida dos catarinenses .

É membro das comissões de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência; Educação, 
Cultura e Desporto; Finanças e Tributação; 
Prevenção e Combate às Drogas . E é presiden-
te da Comissão de Relacionamento Institucio-
nal, Comunicação, Relações Internacionais 
e do Mercosul . Ele também atua nas frentes 
parlamentares do Esporte e do Material de 
Construção .

No Parlamento, até dezembro, apresen-

”
“ Cobranças em prol de Joinville e projetos de lei para coibir 

fraudes marcam primeiros meses de mandato de emedebista 
do Litoral Norte

Minha principal
bandeira é Joinville e região

Parlamentares
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Interlocutor e articulador político

Um dos pontos fortes deste começo de 
mandato de Fernando Krelling é a sensi-

bilidade para promover o diálogo entre os go-
vernos de Joinville e do Estado . O parlamentar 
se tornou interlocutor das demandas da cida-
de com a equipe de Carlos Moisés da Silva .

Tal proximidade e dedicação culmina-
ram no atendimento de demandas históricas 
como a duplicação do Eixo Industrial Norte . 
“O primeiro discurso que tive como depu-
tado foi no sentido de solicitar a duplicação 
do acesso ao distrito industrial de Joinville e 
melhoria da Serra Dona Francisca . São obras 
de extrema importância para o desenvolvi-
mento da nossa região”, diz Krelling . Destaque 
também para as homenagens como a Sessão 
Solene para enaltecer o trabalho da Assobe-
simor (foto) realizado em outubro na Câmara 
de Vereadores de Joinville .

tou 20 pedidos de informações, 28 moções, 
48 indicações, 17 projetos de lei, 2 requeri-
mentos capeados e 124 requerimentos . Mas, 
mais do que números, o trabalho do deputa-
do está focado nas pessoas . Para isso, fora do 
Parlamento as atividades e atendimentos à 
comunidade não param .

“Represento minha cidade e os catarinen-
ses . Por isso, faço questão de ir às ruas de do-
mingo a domingo, conversar com as pessoas, 
ouvir as demandas e buscar soluções para 
melhorar a qualidade de vida de nosso povo”, 
enfatiza .

Entre os projetos de autoria do parlamen-
tar já aprovados destaca-se a Lei 17 .760/2019, 
que aumenta o poder de fiscalização e coíbe 
a comercialização irregular conhecida como 
bomba-fraudada, nos postos de combustí-
veis, evitando que o consumidor pague por 
um volume maior de combustível do que lhe 
foi entregue .
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Ismael Dos Santos
PSD
Idade: 54 anos
Formação/Profissão: Doutor em Literatura, 
Escritor e Administrador
Base Eleitoral: Vale do Itajaí
Mandato: 2011 - 2015 / 2015 - 2019 / 2019 - 2023

Em sua terceira legislatura como depu-
tado estadual, Ismael dos Santos (PSD) 

continua tendo o programa Reviver como 
sua principal bandeira no Parlamento ca-
tarinense . O programa surgiu em 2013, de 
uma parceria entre a Comissão de Preven-
ção e Combate às Drogas, da qual é presi-
dente, e o governo estadual, que financia 
mais de 700 vagas mensais gratuitas nas 72 
comunidades terapêuticas espalhadas por 
Santa Catarina . Desde a criação, o Reviver já 
atendeu mais de 18 mil pessoas .

Como agente fiscalizador, Ismael per-
corre o estado visitando as instituições inte-
grantes do Reviver, projeto que faz parte da 
Rede Estadual de Atenção a Dependentes 
Químicos . Em suas passagens, o parlamen-
tar observa as condições das instalações 
das entidades, colaboradores, tratamentos 
e demais situações acerca da reinserção dos 
acolhidos na sociedade .

Além das visitas, o deputado Ismael está 

”
“ Quem não tem estrela, tem que ter estrada

Deputado Ismael:
por toda Santa Catarina

Parlamentares
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Deserto Noturno

Cartilha do “Viver, a melhor escolha”, a 53ª 
obra escrita pelo deputado Ismael, inti-

tulada Deserto Noturno, conta a história de 
Eduardo, trabalhador portuário que perde o 
trabalho de sua vida, e com ele, sua vontade 
de viver . Em depressão profunda, o perso-
nagem principal recusava qualquer ajuda 
que surgisse para sair daquela situação, do 
deserto noturno em que se encontrava . Foi 
quando conheceu Magnus, um menino de 
12 anos extremamente sábio que, aos pou-
cos, devolveu a Eduardo a paixão pela vida .

Mais de 20 mil exemplares do livro fo-
ram distribuídos gratuitamente por toda 
Santa Catarina . A produção da obra foi via-
bilizada em parceria com a Tafner & Tafner 
Advogados, de Blumenau .

cruzando todas as regiões de Santa Catarina 
com seu novo projeto, o “Viver, a melhor es-
colha”, que busca capacitar líderes munici-
pais na prevenção à depressão e ao suicídio . 
Em 2019, o parlamentar, juntamente com 
o psiquiatra Rodrigo Assunção e o historia-
dor Everson Mendes, estiveram em Chape-
có (Oeste), Criciúma (Sul) e Itajaí (Vale) . Em 
2020, estão previstos outros cinco seminá-
rios nas demais regiões do estado . 

“Quem não tem estrela, tem que ter es-
trada”, diz Ismael referindo-se à sua intensa 
agenda por Santa Catarina .

Neste ano, além da preocupação com o 
bem-estar humano, existe a preocupação 
com os animais . Em 2019, um dos principais 
projetos de lei protocolados pelo deputa-
do na Assembleia Legislativa prevê a obri-
gatoriedade de denúncia de maus tratos 
por meio de boletim de ocorrência por pet 
shops, clínicas e hospitais veterinários que 
detectarem as agressões .
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Ivan Naatz
PV

Idade: 52 anos
Formação/Profissão: Advogado e Professor
Base Eleitoral: Vale do Itajaí
Mandato: 2019 - 2023

Atuando pela primeira vez como depu-
tada titular na Alesc, o deputado Ivan 

Naatz (PV) marcou com produtividade, dina-
mismo e muito trabalho o primeiro ano de 
atividades parlamentares em 2019 . Tanto no 
plenário como nas comissões permanentes 
da Alesc em que é titular,  seus discursos e in-
tervenções em favor do desenvolvimento re-
gional, do turismo e do meio ambiente, bem 
como da saúde pública e de obras estratégi-
cas de infraestrutura para a melhoria da mo-
bilidade urbana e da economia catarinense, 
já são marca registrada do parlamentar .

Ao todo foram apresentados 12 Proje-
tos de lei, além de uma Proposta de Emenda 
Constitucional - PEC, bem como um Projeto 
de Lei Complementar, um Projeto de Resolu-
ção, três requerimentos de criação de Fren-
tes Parlamentares, 48 indicações, 14 pedidos 

”
“O mandato parlamentar é outorgado pelo eleitor  e  tem que 

valer a pena para a sociedade

Ações e projetos em defesa  
do Vale do Itajaí e de SC

Parlamentares
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Turismo regional fortalecido

Eleito presidente da Comissão de Turismo e 
Meio Ambiente, Ivan Naatz vem promoven-

do ações e projetos em parceria com o trade 
turístico catarinense, colocando o Parlamento 
à disposição das governanças regionais de tu-
rismo . Debateu e fortaleceu o turismo como 
fator econômico e de geração de emprego e 
renda, destravando amarras burocráticas . 

Teve aprovada emenda ao projeto do go-
verno para redução do ICMS do combustível 
de aviação, valorizando os aeroportos regio-
nais, aumentando a oferta de voos e baratean-
do o preço das passagens .

Com o início da tramitação da PEC 1/2019, 
foi vitoriosa a primeira etapa da luta do deputa-
do Naatz para cumprir  uma de suas principais 
propostas de campanha, evitar a proliferação 
dos chamados “pedágios urbanos”, a exemplo 
da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) de 
Bombinhas e de Governador Celso Ramos . 

de informações ao governo e nove moções 
de interesse público . Também propôs e rea-
lizou cinco audiências públicas sobre temas 
diversos como turismo, meio ambiente e 
mobilidade urbana .

Contatos do deputado em Brasília tam-
bém viabilizaram  projetos e recursos para 
sua região . Naatz teve atuação decisiva na  
pressão parlamentar que garantiu recursos 
da ordem de R$ 190 milhões  do governo 
estadual via convênios para os hospitais fi-
lantrópicos do Estado . Voz firme e coragem 
para enfrentar polêmicas de peito aberto, o 
deputado pretende ampliar cada vez a luta 
pela melhoria da qualidade de vida dos cata-
rinenses, objetivo principal de seu mandato . 
“O mandato parlamentar é outorgado pelo 
eleitor e tem que valer a pena para a socie-
dade”, resume . 

132 133132 133Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019



134134

Jair Miotto 
PSC
Idade: 49 anos
Formação/Profissão: Professor, Administrador e 
Pastor
Base Eleitoral:  Florianópolis / Chapecó
Mandato: 2019 - 2023

No primeiro ano de atuação na Assembleia 
Legislativa, o deputado Jair Miotto (PSC) 

realizou centenas de atendimentos, principal-
mente na área da saúde . O parlamentar mos-
trou zelo pelo mandato e esteve entre os de-
putados mais assíduos e atuantes, agindo com 
austeridade no gasto de recursos públicos .

Sempre pautado nos princípios cristãos, o 
deputado apresentou, até meados de dezem-
bro de 2019, 160 proposições, sendo 24 pro-
jetos de lei (PL) . Uma das iniciativas do parla-
mentar, que já virou lei, proíbe a inauguração 
de obras públicas incompletas e que não aten-
dam ao fim a que se destinam . “Para inaugurar 
um hospital, por exemplo, não é somente a 
construção . Precisa de aparelhos, profissionais 
e materiais de trabalho . A lei garante que a obra 
realmente alcance o cidadão”, justifica Miotto .  

Reconhecendo a importância da maricul-
tura para a economia do estado, o deputado, 
juntamente com associações de maricultores, 

”
“ Para inaugurar um hospital, por exemplo, não é somente a 

construção . Precisa de aparelhos, profissionais e materiais de 
trabalho . A lei garante que a obra realmente alcance o cidadão

Lei proíbe inauguração  
de obra incompleta

Parlamentares
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Referência em  
tecnologia e inovação 

A área de tecnologia e inovação está entre 
as principais bandeiras levantadas pelo 

deputado Jair Miotto . O parlamentar preside 
a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, 
Minas e Energia e foi nomeado interlocutor 
do Pacto pela Inovação Catarinense na Alesc . 
O objetivo do movimento é transformar Santa 
Catarina em um dos estados mais inovadores 
do mundo até 2030 . O pacto conta com 40 en-
tidades e 160 ações que visam construir estra-
tégias de atuação coletiva e definir prioridades .

O deputado solicitou à Mesa, de forma 
regimental, que fosse incluída a palavra “ino-
vação” no nome da Comissão de Economia . 
Também tem acompanhado os projetos de 
instalação dos Centros de Inovação de Santa 
Catarina de Lages e Jaraguá do Sul, em funcio-
namento, além de Blumenau, Brusque, Chape-
có, Itajaí, Joaçaba, São Bento do Sul e Tubarão, 
com obras em andamento .

busca no Ibama a liberação do cultivo comer-
cial de uma macroalga . Diversas ações foram 
realizadas e moções foram encaminhadas .

O deputado sempre defendeu a família, 
por acreditar que ela é a base da sociedade . Por 
isso, votou a favor de uma moção de repúdio, 
protocolada na Alesc, contra o Projeto de Lei 
Federal 3 .369/2015, que institui o Estatuto das 
Famílias do Século 21 . O deputado repudiou o 
texto que permitia a união entre duas ou mais 
pessoas, independentemente de sangue, gê-
nero ou orientação sexual .

Também se posicionou contra o ensino de 
ideologia de gênero nas escolas – segundo a 
ideologia de gênero, a criança irá escolher, de 
acordo com a construção social, se será ho-
mem ou mulher . O deputado repudiou o tema 
que foi mencionado no currículo base da edu-
cação infantil do ensino fundamental do terri-
tório catarinense . Depois de debate, o assunto 
não será abordado no ambiente escolar . 
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Jerry Comper
MDB

Idade: 48 anos
Formação/Profissão: Assessor parlamentar
Base Eleitoral: Vale do Itajaí
Mandato: 2019 - 2023

As dificuldades dos pequenos municípios 
e a necessidade de busca de sustentabili-

dade financeira para essas cidades é um tema 
de destaque na atuação do primeiro ano de 
mandato do deputado Jerry Comper (MDB), 
eleito presidente da Comissão de Assuntos 
Municipais . A escassez de recursos nos muni-
cípios menores prejudica os cidadãos e, para 
buscar uma solução, Jerry propôs o Projeto de 
Lei 165/2019 . O PL tem o intuito de proporcio-
nar maior equidade orçamentária no repasse 
de recursos do ICMS aos municípios . 

“Sou defensor das pequenas cidades que 
represento aqui na Alesc, e nada mais justo 
que defendê-las . Um incremento na receita 
fará muita diferença na vida do cidadão que 
vive lá no interior do estado . É da agricultura 
familiar que vem 70% dos alimentos que com-
põem a mesa dos catarinenses . Como estão 
vivendo esses agricultores de mãos calejadas? 
Precisamos olhar de forma diferenciada para 
essas pessoas, que dificilmente são ouvidas”, 

”

“ Sou defensor das pequenas cidades que represento aqui na 
Assembleia Legislativa, e nada mais justo que defendê-las .  

Um incremento na receita fará muita diferença na vida  
do cidadão que vive lá no interior do estado

A sustentabilidade financeira  
dos pequenos municípios 

Parlamentares
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Manutenção de serviços essenciais 

Sancionada pelo governador, a Lei 
17 .780/2019, de Jerry Comper, proíbe o cor-

te de energia elétrica, água e gás nos feriados, 
finais de semana e pontos facultativos em resi-
dências por inadimplência do consumidor . Ele 
defende serem esses serviços essenciais para 
a população . “Como pode um serviço básico 
deste ser cortado em véspera de feriado ou fi-
nal de semana quando os bancos não estão 
funcionando para o consumidor regularizar a 
sua situação? Crianças e idosos, na maioria das 
vezes, são os mais prejudicados . Medicamentos 
e alimentação podem ser perdidos sem o forne-
cimento de energia .” 

Para o deputado, o consumidor, mesmo em 
situação de inadimplência, não deve ser sub-
metido a constrangimento desnecessário com 
a falta de serviços básicos que dure por muitos 
dias e que ultrapasse o limite razoável, podendo 
acarretar em diversos prejuízos à população .

destacou Comper . Os municípios pequenos 
contribuem para a economia dos maiores no 
comércio e nos serviços e a medida visa à re-
distribuição de renda e maior equilíbrio social . 

O modelo atual de distribuição de ICMS 
aos municípios está há quase 30 anos sem al-
teração nas alíquotas: 85% é transferido aos 
municípios conforme a movimentação eco-
nômica; e 15% igualmente . O PL 165 propõe 
alterar de 85% para 82% o repasse relativo 
à movimentação econômica e destinar 3% 
aos municípios com até 10 mil habitantes, ou 
seja, aproximadamente 60% das cidades de 
Santa Catarina . 

Atualmente tramitando na Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembleia Legisla-
tiva, a proposta vem embasada por parece-
res que apontam a legalidade, a constitucio-
nalidade e a observância de todos os limites 
constitucionais, conforme constatados pelas 
Secretarias de Estado .
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Jessé Lopes
PSL

Idade: 37 anos
Formação/Profissão: Dentista
Base Eleitoral: Sul
Mandato: 2019 - 2023

Ao completar o primeiro ano de ativi-
dade parlamentar, o deputado Jessé 

Lopes (PSL) tem a convicção de estar cum-
prindo suas promessas de campanha e res-
pondendo aos anseios daqueles que o ele-
geram . 

Entre as proposições apresentadas, 
destaca o Projeto de Lei (PL) 235/2019, que 
institui o exame toxicológico em universi-
dades públicas de Santa Catarina; a Propos-
ta de Emenda Constitucional (PEC) 5/2019, 
que propõe o fim do recesso parlamentar 
no meio do ano; e a PEC 11/2019, que pro-
põe o fim da ideologia de gênero nas esco-
las de Santa Catarina .

Como compromisso, Jessé assegura 
que sua atuação seguirá sempre pautada 
em pilares como austeridade, desburocra-
tização, não interferência da iniciativa pri-
vada, enxugamento da máquina pública, 

”
“Conseguimos produzir muito mais, gastando muito menos dos 

recursos oriundos do pagador de impostos

Trabalho e Economia

Parlamentares
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contra o aumento de impostos, economia 
no gabinete, em defesa da família e contra 
a doutrinação ideológica .

Sobre as despesas do gabinete, até o 
final de 2019 o deputado estima que seu 
mandato terá economizado aproximada-
mente R$ 1 milhão . “Isso me permite afir-
mar que conseguimos produzir muito mais, 
gastando muito menos dos recursos oriun-
dos do pagador de impostos .”

Pontos que o deputado defende:
-  Economia de gabinete: abrir mão de 

carros oficiais, indenizações por carro parti-
cular ou combustível utilizado, diárias, pas-
sagens, plano de saúde, gabinete de base, 
corte nas verbas de assessores, entre outros 
benefícios .

- Impacto econômico: antes de decidir 
o voto, pela aprovação ou rejeição de uma 

proposta legislativa, procura se ater à inter-
ferência na economia .

- Transparência: praticar transparência 
de forma clara e objetiva é respeitar o di-
nheiro do pagador de impostos .

- Análise técnica de constitucionalida-
de: muitos projetos nascem inconstitucio-
nais, gerando custos, uma vez que se prote-
lam ainda mais as discussões e adequações . 
Por esse motivo, faz-se importante preser-
var a tecnicidade ao propor e ao votar .

Menos Estado: uma menor interferên-
cia do Estado na vida das pessoas é con-
dição especial para o desenvolvimento de 
uma sociedade .

- Análise do mérito: deixar de lado a in-
terferência dos partidos, colegas e governo 
é essencial ao analisar o mérito de uma pro-
posta .
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João Amin
PP

Idade: 39 anos
Formação/Profissão: Mestre em Administração
Base Eleitoral: Grande Florianópolis
Mandato: 2015 - 2019 / 2019 - 2023

Parlamentar com viés independente, o 
deputado João Amin (PP) pautou sua 

atuação neste primeiro ano de segundo 
mandato na fiscalização do Poder Execu-
tivo, em projetos focados no desenvolvi-
mento sustentável e em ações referentes 
à Comissão de Transportes e Desenvolvi-
mento Urbano . Exerceu tal postura com 
transparência, responsabilidade e sempre 
focando no melhor para a sociedade cata-
rinense .

Uma importante luta encampada pelo 
deputado João Amin foi a da busca pela re-
gulamentação de alguns de seus projetos 
aprovados no mandato anterior . Importan-
tes conquistas aconteceram em termos de 
legislação, mas a falta de regulamentação 
das leis aprovadas impediu que as medidas 
fossem colocadas em prática na sua pleni-
tude . Exemplo disso é a lei que dispõe so-

”
“ Além de projetos, foram realizadas ações com foco no 

desenvolvimento sustentável

Fiscalização e transparência  
pautaram 2019

Parlamentares
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Meio ambiente e infraestrutura

Em 2019 João Amin assumiu o compromis-
so de buscar a certificação de Gabinete Lixo 

Zero, consolidando, assim, ações em prol do 
meio ambiente e da sustentabilidade, marcas 
do seu mandato . Ele acredita que essa iniciati-
va visa mudar práticas e atitudes em relação aos 
resíduos produzidos no dia a dia . “Com essa ini-
ciativa pretendemos despertar uma maior cons-
cientização das pessoas e do Parlamento para 
uma necessidade de aproveitamento máximo e 
correto dos resíduos recicláveis e orgânicos .”

João Amin foi reconduzido à presidência 
da Comissão de Transportes para um novo 
mandato . Iniciativas mirando a infraestrutura 
do estado foram executadas, como o diag-
nóstico das indenizações do novo acesso ao 
Sul da Ilha, o acompanhamento das obras do 
novo aeroproto internacional Hercílio Luz, a 
cobrança do Contorno Viário da Grande Flo-
rianópolis e mobilidade urbana .

bre a produção e comercialização de quei-
jos artesanais de leite cru; a que obriga os 
caminhões limpa-fossa a instalarem dispo-
sitivo capaz de identificar o local onde é 
feito o despejo de dejetos; e a lei que criou 
o sistema cicloviário no Estado de Santa 
Catarina .

Outra conquista relevante foi a apro-
vação da lei que tornou obrigatório que 
os estabelecimentos comerciais de Santa 
Catarina utilizem canudos fabricados com 
produtos biodegradáveis ou similares em 
substituição aos descartáveis de material 
plástico . Além disso, o parlamentar apre-
sentou o projeto de lei que trata da aqui-
sição de pescado fresco diretamente dos 
pescadores . Esta iniciativa pretende dar 
agilidade e autonomia ao comércio de pei-
xes em Santa Catarina, principalmente ao 
produtor artesanal .
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José Milton Scheffer
PP

Idade: 59 anos
Formação/Profissão: Engenheiro Agrônomo
Base Eleitoral: Extremo Sul
Mandato: 

Autor da emenda à Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) 2019, que direcio-

nou R$ 190 milhões para os Hospitais Filan-
trópicos de Santa Catarina, Zé Milton (PP) 
preside a Frente Parlamentar em Defesa da 
Saúde, a Comissão de Agricultura e Política 
Rural, coordena a Câmara Setorial da Ca-
deia Produtiva do Arroz/SC e é vice- presi-
dente da Comissão de Direito das Pessoas 
com Deficiência . 

Defensor de investimentos na saúde, 
em especial nos hospitais filantrópicos, que 
são responsáveis pelo atendimento de 77% 
da população que utiliza o Sistema Único da 
Saúde (SUS) no estado e que estão localiza-
dos em todas as regiões de Santa Catarina .  
“Mais do que obter os recursos para os hos-
pitais, nosso objetivo era garantir a criação 
de uma política pública hospitalar para as-
segurarmos que todos os catarinenses te-

”
“ Um ano extremamente positivo . Este é o sentimento do 

deputado Zé Milton, que iniciou seu terceiro mandato

Um mandato marcado por avanços
na saúde, agricultura e inclusão

Parlamentares
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Inclusão e agricultura

Proponente do Dia Estadual da Pessoa com 
Síndrome de Down, Zé Milton realizou em 

2019 quatro seminários sobre o tema . “Preci-
samos acabar com o preconceito, e a melhor 
forma é mudar o jeito que a sociedade vê as 
pessoas com a síndrome .”

Na área da agricultura, Zé Milton, que é en-
genheiro agrônomo, negociou com o governo 
a inclusão da farinha de arroz na cesta básica e 
a revogação do aumento do ICMS para os de-
fensivos agrícolas .

Para aprimorar o conhecimento do Jovem 
Rural, mostrar o futuro promissor da agropecu-
ária e evitar o êxodo rural, realizou o 2º Seminá-
rio Estadual da Juventude Rural, em Sombrio . 
Outro destaque foi a aprovação, sob a relatoria 
de Zé Milton, do projeto que define as normas 
para a defesa sanitária vegetal . Ele considera 
que a iniciativa vai garantir a qualidade e ex-
celência e fomentar a agricultura catarinense .

nham acesso à saúde . O governo entendeu 
esta necessidade e em 2020 teremos mais 
de R$ 300 milhões”, ponderou Zé Milton, ao 
argumentar que os critérios técnicos defi-
nidos na emenda a LDO para a distribuição 
justa foram a base da regulamentação do 
Programa Hospitalar Catarinense .  

Para o deputado, outro fator importante 
da emenda foi assegurar uma distribuição 
justa dos recursos destinados às instituições 
hospitalares, sem indicação política . Ele ex-
plica, porém, que para receber os valores 
os hospitais precisarão produzir . “Eles terão 
que seguir alguns critérios técnicos basea-
dos na população da região, no número de 
atendimentos de cada hospital, como inter-
nação e atendimento ambulatorial, entre 
outros . Com a emenda queremos assegurar 
uma distribuição justa dos recursos, assim 
como garantir o atendimento a toda a po-
pulação catarinense .”
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Julio Garcia
PSD

Idade: 69 anos
Formação/Profissão: Bancário
Base Eleitoral:  Região Sul / Grande Florianópolis
Mandato: 1987 - 1991 / 1991 - 1995 / 1999 - 2003 / 
2003 - 2007 / 2007 - 2011 / 2019 - 2022

O ano de 2019 evidenciou a importância 
da Assembleia Legislativa na solução de 

questões relevantes para Santa Catarina e o 
seu papel estratégico de mediação e conci-
liação para superação de impasses em temas 
polêmicos . No comando do Poder Legisla-
tivo catarinense, o deputado estadual Julio 
Garcia liderou o Parlamento nesta direção . 
Esta foi a postura, por exemplo, no caso dos 
projetos do Executivo sobre os incentivos fis-
cais, que pretendiam alterar critérios para a 
cobrança de impostos e a revisão de benefí-
cios fiscais concedidos para alguns segmen-
tos da economia catarinense . 

Ouvindo o setor produtivo e promo-
vendo um amplo debate com as entidades 
organizadas, a Assembleia encaminhou mo-
dificações nas propostas para proteger e in-
centivar a indústria catarinense . “Tínhamos 
um impasse que prejudicava a todos, mas 
principalmente os trabalhadores e por isso 
estabelecemos que aquele assunto deveria 

”
“A discussão dos incentivos fiscais foi uma prioridade, porque a 

mudança brusca prejudicava a todos

Deputado Julio Garcia lidera 
Alesc no debate de temas estaduais

Parlamentares
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Deputado incentiva atuação  
da Bancada do Sul

Uma das ações desenvolvidas pelo deputado 
estadual Julio Garcia em 2019 foi fortalecer 

a importância da Bancada do Sul . O conjun-
to de oito deputados estaduais com base na-
quela região catarinense já promoveu debates 
importantes para o crescimento regional, es-
pecialmente em parceria com as Associações 
Empresariais de todo o Sul para a definição das 
principais demandas da região . Esta ação bus-
cou principalmente identificar e apoiar as obras 
de infraestrutura mais urgentes para promover 
o desenvolvimento dos municípios .

A Bancada do Sul assumiu bandeiras im-
portantes para a região, como a negativa à 
implantação de uma indústria de fosfato, com 
impacto na região do Vale do Braço do Norte, 
e também a inclusão da região Sul no projeto 
do Governo Federal de ampliação da malha 
ferroviária . 

ser uma prioridade nossa e do governo do 
Estado e foi nesta direção que trabalhamos 
para resolver de forma satisfatória este as-
sunto”, explicou o deputado Julio Garcia .

O papel crucial da Alesc também foi rea-
firmado na discussão da proposta do Execu-
tivo de taxar os defensivos agrícolas, medi-
da que provocaria grande impacto negativo 
num dos setores mais fortes da economia 
estadual, a agroindústria . Sob a liderança do 
deputado Julio Garcia, o debate foi travado 
na Assembleia e ganhou repercussão esta-
dual, levando o governo a rever a posição e 
prorrogar o fim da isenção . 

Ao longo deste ano, muitos outros as-
suntos de interesse estadual e regionais ga-
nharam repercussão na Assembleia Legislati-
va . O espaço do Poder Legislativo se mantém 
disponível para a sociedade e o compromis-
so do deputado Julio Garcia é permitir que a 
sociedade e os deputados tenham no Parla-
mento o local próprio para o debate dos as-
suntos de interesse de Santa Catarina . 
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Kennedy Nunes
PSD
Idade: 49 anos
Formação/Profissão: Jornalista
Base Eleitoral: Joinville
Mandato: 2007 - 2011 / 2011 - 2015 / 2015 - 2019 / 
2019 - 2023

O ano de trabalho em 2019 foi intenso 
para o deputado Kennedy Nunes (PSD) . 

Além do mandato na Assembleia Legisla-
tiva, assumiu o compromisso de presidir a 
União Nacional dos Legisladores e Legisla-
tivos Estaduais (Unale) e também a missão 
solicitada pela ministra de Estado da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, Dama-
res Alves, de percorrer o Brasil promoven-
do debates sobre suicídio e automutilação; 
combate à violência contra as mulheres; e a 
implantação do Sistema Único de Seguran-
ça Pública . Realizou um total de cinco semi-
nários, um em cada região do país: Brasília 
(DF) – Centro-Oeste; Manaus (AM) – Norte; 
Florianópolis (SC) – Sul; Rio de Janeiro (RJ) – 
Sudeste e Recife (PE) – Nordeste .

O grande objetivo com esses eventos 
regionais foi colher informações, sugestões 

”
“Nossa intenção é entender de que forma podemos, enquanto 

legisladores, contribuir para tratar desse  
problema que é a depressão

Minha missão é lutar em favor da vida

Parlamentares
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Respeito à mulher

A Lei 17 .788 foi aprovada e já está em 
vigor . “Tivemos a honra de unir nes-

te texto três projetos diferentes, mas que 
tratavam de um mesmo tema: impedir o 
ingresso em cargo ou emprego público es-
tadual, nos poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário, de homens e mulheres que 
tenham praticado crime de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, criança, 
adolescente e idoso .”

A aprovação desta matéria foi uma vi-
tória para a ampliação das formas de coibir, 
conter e enfrentar a violência doméstica e 
familiar, pois acrescenta mais uma penali-
dade a quem comete crimes de violência 
contra esse grupo de pessoas com mais 
fragilidade .

e soluções acerca dos temas . “Consegui-
mos obter mais de 170 propostas e conta-
mos com a participação de mais de 1,3 mil 
pessoas . O próximo passo foi dado, todo 
esse material foi enviado para a Fundação 
Getúlio Vargas, que promoverá um estudo 
e, após isso, realizaremos a apresentação 
ao Congresso Nacional e ao presidente Jair 
Bolsonaro, visando a implementação de po-
líticas públicas de valorização da vida”, rela-
ta o deputado .

O suicídio é hoje a segunda causa de 
mortes de jovens no Brasil . Atualmente 
o país ocupa a oitava posição no ranking 
mundial e, segundo pesquisas, se os casos 
de tentativas forem devidamente notifica-
dos, o país assumirá a quarta posição . “Es-
ses dados são assustadores e, ao mesmo 
tempo, me motivam para salvar uma gera-
ção inteira .”
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Laércio Schuster
PSB

Idade: 44 anos
Formação/Profissão:  Bacharel em Direito
Base Eleitoral: Vale do Itajaí
Mandato:  2019 - 2023

Se fosse possível resumir em uma palavra 
o ano de 2019, o primeiro ano de man-

dato do deputado Laércio Schuster (PSB) na 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 
esta seria trabalho . Seria preciso falar ainda 
em aprendizado e, finalmente, em gratidão . 

No começo do ano, Laércio Schuster 
assumiu o cargo de 1° secretário da Mesa 
para a gestão 2019/2020 . Ao longo de 2019, 
destacou-se pelos discursos eloquentes na 
tribuna, pelo número de proposições que 
apresentou – sendo o terceiro mais produ-
tivo da Assembleia e o primeiro entre os de-
putados estreantes em número de propo-
sições protocoladas . É membro atuante de 
frentes parlamentares, como a de Defesa do 
Vale do Itajaí e da Segurança Pública .

No campo dos projetos de lei, é autor da 
Lei n° 17 .755, de 15 de julho de 2019, que 
reconhece o município de Timbó como a 

”
“Desde o início me propus a ser o deputado mais prefeito de Santa 

Catarina, com foco nas pequenas cidades e na área da saúde

Um ano de muito trabalho,  
aprendizado e gratidão

Parlamentares
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Economia de R$ 315 mil em 
despesas de gabinete

Quando chegou à Assembleia Legislativa, 
no dia 1° de fevereiro, o deputado Laércio 

Schuster reuniu a equipe de trabalho e determi-
nou que ao final do ano seria preciso economi-
zar, pelo menos, 35% da verba anual de gabine-
te, que atualmente é de R$ 455 mil .

Feitos os ajustes necessários, sem com-
prometer o andamento normal dos trabalhos, 
principalmente em prol das pequenas cidades, 
menos de 30% do total da verba disponível foi 
gasta, uma economia de R$ 315 mil apenas em 
2019, ou cerca de R$ 1,2 milhão em quatro anos .

“É preciso dar o exemplo, economizar e redu-
zir as despesas, mantendo a qualidade do atendi-
mento”, explica . “Promovemos o corte de gastos 
desnecessários e uma gestão eficiente do man-
dato . Essa filosofia vai nos guiar até o final da nos-
sa legislatura, mostrando o respeito que temos 
com o catarinense e o dinheiro público .”

Capital Catarinense do Cicloturismo . É tam-
bém autor do projeto de lei que prevê a di-
vulgação de todas as receitas do governo 
estadual no Portal da Transparência; do PL 
que institui o Código Estadual de Defesa do 
Empreendedor e do que prevê mais trans-
parência nos investimentos em infraestru-
tura das escolas públicas do estado, entre 
vários outros .

“Desde o início me propus a ser o depu-
tado mais prefeito de Santa Catarina, com 
foco nos pequenos municípios e com um 
olhar mais sensível para a área da saúde”, 
explica Laércio . “Fui Prefeito de Timbó por 
oito anos (2009 a 2016) e sei da importân-
cia que tem um parlamentar na busca de 
recursos para as cidades, principalmente as 
de pequeno porte, sejam do governo do Es-
tado ou do governo federal .”
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Luciane Carminatti
PT

Idade: 49 anos
Formação/Profissão: Professora
Base Eleitoral: Oeste Catarinense
Mandato: 2011 - 2015 / 2015 - 2019 / 2019 - 2023

A nova legislatura, para Luciane Carminatti 
(PT), tem tom de continuidade . Em 2019, a 

parlamentar entrou no terceiro mandato con-
secutivo na Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina . Desta vez, com 61 .271 votos recebi-
dos, tornou-se a mulher mais votada da histó-
ria do Parlamento catarinense . 

A educação mantém-se como prioridade 
do mandato, que também tem a cultura, as 
mulheres, a economia solidária, a assistência 
social e o desenvolvimento regional e do cam-
po como causas norteadoras . A essas pautas, 
novas demandas somaram-se ao longo do ano . 
“Em apenas uma semana, realizamos três audi-
ências públicas, com mais de mil pessoas . Além 
disso, conseguimos reverter a proposta de cor-
te do orçamento da Udesc e frear o processo 
de incorporação que levaria Santa Catarina a 
perder sua sexta maior empresa, a Eletrosul”, 
destaca Luciane . 

”
“ Nosso sério trabalho é para defender a educação,  

pois nenhuma nação alcançou desenvolvimento  
sem tratá-la como prioridade

O trabalho da mulher mais  
votada da história da Alesc

Parlamentares

151151

A voz da educação no Legislativo 

Luciane Carminatti é a parlamentar que mais 
visitou escolas este ano, percorrendo mais de 

50 unidades por todo o estado . Na Alesc, prota-
gonizou a realização de um encontro nacional 
inédito que reuniu parlamentares de 23 esta-
dos, de 12 partidos, em um debate com enca-
minhamentos para defender os dois principais 
mecanismos de financiamento e qualidade de 
ensino, o Fundeb e os planos de educação .

Tal articulação fez a proposta ser incorpo-
rada à PEC do Novo Fundeb, que tramita no 
Congresso Nacional . “Se aprovada, a nova le-
gislação garantirá contrapartida da União em 
40%, levando o nosso estado a receber recur-
sos federais para financiar a educação básica . 
Todos os nossos 295 municípios serão benefi-
ciados”, destaca . 

Em 2019, a deputada ainda promoveu de-
bates sobre o papel da ciência na escola e a saú-
de dos profissionais do setor . 

Na área da cultura, as audiências públicas 
e cobranças resultaram em conquistas para o 
financiamento do setor . Além disso, Luciane 
Carminatti é a parlamentar com mais projetos 
de lei pela segurança das mulheres . Na área da 
assistência social, já reuniu mais da metade das 
assinaturas necessárias para um projeto de lei 
de iniciativa popular que aumenta os recursos 
para o setor . E na economia solidária, está tra-
balhando para regulamentar o plano estadual 
proposto pelo mandato, aprovado no início 
deste ano . 

Em 2019, a parlamentar preside a Comissão 
de Educação, Cultura e Desporto; ocupa a vice-
-presidência da Comissão de Finanças, partici-
pa de outras cinco comissões e coordena três 
frente parlamentares . Apenas este ano já con-
seguiu aprovar dois projetos de lei – prevenção 
e combate aos assédios sexual e moral no ser-
viço público estadual – e propôs vários outros . 
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Luiz Fernando Vampiro
MDB

Idade: 46 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Sul Catarinense
Mandato: 2015 - 2019 / 2019 - 2023

Transformar boas ideais em projetos e leis 
que possam contribuir para o bem-estar da 

população e para o crescimento do estado foi 
um dos objetivos alcançados pelo mandato do 
deputado Luiz Fernando Vampiro (MDB) em 
2019 . Como membro da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), o parlamentar dedicou-
-se à análise de diversas matérias, apresentan-
do consistentes pareceres jurídicos e votos que 
levaram em consideração, fundamentalmente, 
a legalidade e a constitucionalidade das ma-
térias em apreciação . Vampiro teve relevantes 
projetos de sua autoria transformados em lei, 
como o do videomonitoramento em asilos, 
além de muitos outros que seguem tramitan-
do, como o que prevê a distribuição gratuita 
de aparelho medidor de glicose que dispensa 
sangue para crianças . 

O apoio aos municípios e entidades, por 
meio de emendas parlamentares e convê-
nios, e a participação efetiva nas lutas em fa-

”
“ Transformar boas ideais em projetos e leis que possam 

contribuir para o bem-estar da população e para o crescimento 
do estado foi um dos nossos objetivos em 2019

Bem-estar da população e aumento  
da competitividade do estado

Parlamentares
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Frente do Gás Natural da 
Assembleia Legislativa

Coordenada pelo deputado Luiz Fernando 
Vampiro, a Frente Parlamentar da Com-

petitividade do Gás Natural da Assembleia 
Legislativa começou a atuar este ano, discu-
tindo com empresários e a SCGÁS formas 
de estimular a ampliação do consumo dessa 
matriz energética e o desenvolvimento do 
setor . “Além de indutor do desenvolvimento, 
o gás natural é um fundamental combustível 
de transição que levará para a ampliação da 
aplicação das energias renováveis”, sublinhou . 
Em razão disso, foi criada a frente parlamentar 
para contribuir com o estado de Santa Catari-
na visando à ampliação do acesso a esse com-
bustível fundamental para a competitividade 
de diversos segmentos de consumo .

vor da região Sul também integraram a pauta 
do parlamentar que, além disso, no segundo 
semestre deste ano, ampliou o debate sobre 
a importância do gás natural para o aumento 
da competitividade das indústrias catarinense, 
com a instalação de uma frente parlamentar .

Relator da reforma administrativa do go-
verno do Estado, Vampiro debateu com re-
presentantes do Executivo e da sociedade as 
sugestões para aprimorar o texto . Por unani-
midade, os deputados estaduais catarinenses 
aprovaram a proposta prevista no Projeto de 
Lei Complementar (PLC) 8/2019 . O parlamen-
tar destacou a participação do Legislativo na 
melhoria do texto encaminhado pelo Execu-
tivo e enalteceu a disposição do governo em 
dialogar com o Parlamento na elaboração da 
emenda substitutiva global que manteve a es-
trutura proposta pelo PLC 8/2019, com a incor-
poração de parte das emendas apresentadas 
pelos deputados .
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Marcius Machado
PL
Idade: 40 anos
Formação/Profissão: Advogado, Cientista Político e 
Palestrante
Base Eleitoral: Serra Catarinense
Mandato: 2019 - 2023

Um ano de trabalho constante, aprendiza-
dos e resultados significativos para Santa 

Catarina e para a região Serrana . Foi assim que 
o deputado Marcius Machado (PL) classificou 
seu primeiro ano de legislatura, aliado ao 
compromisso de dar voz à sociedade por in-
termédio das pessoas .

Para o parlamentar, a retrospectiva de 
ações é de extrema importância para agre-
gar ao mandato nos próximos três anos . Com 
transparência, seriedade e compromisso com 
o catarinense, Marcius defende que o balanço 
gera a reflexão para o planejamento do próxi-
mo ano .

“Como único representante dos 18 muni-
cípios que compõem a Associação de Municí-
pios da Região Serrana (Amures), assumi um 
dever, e nada mais justo que deixar claro que 
sigo empenhado . Devo enfatizar que, na po-
lítica, as coisas não são ágeis . Legislamos, fis-

”
“ A atuação da sociedade em conjunto com o parlamentar, tem 

forte influência na definição do que será legislado

Balanço do primeiro ano de mandato

Parlamentares
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Ações em prol dos munícipes

Em conjunto com os prefeitos da Amures fo-
ram estipuladas 13 metas para o desenvol-

vimento da região, abrangendo do morador 
ao visitante . Entre elas, a abertura da nova ala 
do Hospital Tereza Ramos (HTR); a conclusão 
de obras em rodovias como da SC-370 e SC-
390; melhorias na Serra do Corvo Branco; a 
federalização da rota Caminhos da Neve e a 
implantação de uma Central de Abastecimen-
to (Ceasa) .

O legislador explica que todas as deman-
das são de grande importância, entretanto, 
as destacadas contam com o apoio da asso-
ciação de municípios . “Trabalhamos em con-
junto para atingir os objetivos com mais agi-
lidade . As demandas prioritárias estão mais 
próximas do nosso alcance e ampliarão o de-
senvolvimento da Serra Catarinense .”

calizamos, reivindicamos e então temos pos-
sibilidade da conquista . Sendo assim, quero 
dizer que a atuação da sociedade em conjun-
to com o parlamentar tem forte influência na 
definição do que será legislado . A união pode 
trazer mais êxito na conquista dos desejos em 
comum”, enfatiza .

Nos últimos meses, o deputado Marcius 
apresentou 84 indicações; 81 moções; 22 pro-
jetos de lei; 2 projetos de lei complementar . 
A exemplo da Lei Complementar nº . 748/2019 
que alterou a legislação sobre o ingresso nas 
carreiras das instituições militares do Esta-
do . Com a Lei, a altura mínima exigida para 
ambos os sexos foi reduzida em cinco centí-
metros . Ainda, a Emenda Constitucional nº . 
76/2019 que alterou o artigo 144, inciso X da 
Constituição Estadual e garantiu como princí-
pio constitucional o direito à internet para o 
homem do campo .
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Marcos Vieira
PSDB
Idade: 66 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Grande Florianópolis / Grande 
Oeste
Mandato: 2017 - 2011 / 2011 - 2015 / 2015 - 2019 / 
2019 - 2023

O ano de 2019 entrou para a história como um 
dos mais importantes do Parlamento cata-

rinense . A revisão dos incentivos fiscais dados 
às empresas e setores da economia do estado 
mobilizou toda a estrutura da Alesc, as principais 
comissões e os representantes dos segmentos 
da indústria, agronegócio e comércio de Santa 
Catarina, bem como as entidades Fecomércio, 
Fiesc, Fetrancesc, Facisc, Oesc e Ocesc .

O deputado Marcos Vieira (PSDB), presiden-
te da Comissão de Finanças e Tributação, foi um 
dos principais articuladores e o gabinete de nú-
mero 302 recebeu, ao longo de 2019, uma ver-
dadeira romaria em torno do debate para a ma-
nutenção dos benefícios .

Os projetos de lei de números 81, 170 e 174  
de 2019 tratavam não só das isenções, mas tam-
bém criaram uma jurisprudência legislativa que 
garante a segurança para o setor empresarial ca-
tarinense .  Ao todo, os valores em debate alcan-
çaram a cifra de R$ 6 bilhões .

A questão foi iniciada ainda em janeiro de 

”
“ Em 2019 o deputado Marcos Vieira reforçou também sua 

condição de municipalista . Ele rebateu a proposta de fusão de 
106 municípios catarinenses com até 5 mil habitantes

Protagonismo da
Alesc nos incentivos fiscais

Parlamentares
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Um novo ciclo de desenvolvimento 

Marcos Vieira preside a Frente Parlamentar 
em Defesa da Nova Rota do Milho, que 

representa um novo ciclo de desenvolvimento 
para o estado . Responsável por 70% das expor-
tações, o agronegócio precisa de insumo para 
continuar a crescer, sob pena de ter a liderança 
ameaçada .

O principal insumo do setor é o milho . Atu-
almente, Santa Catarina produz 2,8 milhões de 
toneladas por ano, mas consome 7 milhões . Para 
reduzir o preço do cereal e abastecer a cadeia 
produtiva catarinense está sendo construída a 
nova rota do milho, que trará o insumo do Pa-
raguai, passando, por via fluvial, pela Argentina 
e entrando pela aduana de Dionísio Cerqueira .

A instalação da frente aconteceu em Cha-
pecó, mas o trabalho foi iniciado em 2016 . “Es-
tivemos na cidade de Encarnación, no Paraguai, 
firmando todos os protocolos para efetivar esta 
nova rota”, explicou o deputado Marcos Vieira .

2019, quando o governo do Estado manifestou 
a revogação de diversos incentivos, causando 
uma insegurança em todo o setor empresarial, 
inclusive com o reajuste de preço de produtos 
para o consumidor final .

Foram realizadas diversas audiências, reu-
nindo os setores, com a participação do governo 
do Estado por meio da Secretaria da Fazenda e 
da Casa Civil .  Os trabalhos de análise dos proje-
tos e de conciliação dos setores e governo per-
durou por todo o ano, finalizando com o projeto 
do rescaldo, alcançando todos os setores da eco-
nomia catarinense .

Em 2019 o deputado Marcos Vieira refor-
çou também sua condição de municipalista . Ele 
rebateu a proposta de fusão de 106 municípios 
catarinenses com até 5 mil habitantes . “É inad-
missível pensar nesta hipótese, pois as pessoas 
conquistaram um direito de viver em seus muni-
cípios . Temos é que ter um novo pacto federati-
vo para que estes municípios tenham condições 
de realizar investimentos”, finalizou .
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Marlene Fengler
PSD

Idade: 51 anos
Formação/Profissão: Graduada em Letras pela 
UFSC
Base Eleitoral: Oeste/ Grande Florianópolis
Mandato: 2019 - 2023

Em seu primeiro ano de mandato, a depu-
tada Marlene Fengler (PSD) se destaca na 

defesa dos direitos das mulheres, pela maior 
participação feminina na política e por sua 
atuação em ações de enfretamento à violên-
cia contra as mulheres e o feminicídio . Além 
dessas questões, Marlene sugeriu e coordena 
a criação da Bancada do Oeste, um colegiado 
formado por 15 parlamentares, que atua em 
defesa das pautas macrorregionais do Oeste 
Catarinense . 

Marlene integra cinco comissões perma-
nentes da Assembleia Legislativa, a CPI Ponte 
Hercílio Luz, várias frentes parlamentares e a 
Bancada Feminina . A deputada também as-
sumiu a presidência da Escola do Legislativo 
Deputado Lício Mauro da Silveira, sendo a pri-
meira mulher a ocupar o cargo .

A deputada coordenou, entre maio e ju-
nho, seis audiências públicas da Comissão de 
Direitos Humanos para traçar um panorama 

”
“ Marlene se destaca por sua atuação em ações de  

enfretamento à violência contra as mulheres e o feminicídio e 
pela defesa de maior participação feminina na política

Em defesa dos direitos 
das mulheres e do Oeste

Parlamentares
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Primeira lei aprovada

A deputada Marlene Fengler já teve uma 
lei aprovada pelo Parlamento neste pri-

meiro ano de mandato, instituindo no esta-
do a Semana de Conscientização, Orienta-
ção, Prevenção e Combate à Dependência 
Tecnológica, na última semana de março, 
para alertar sobre o uso descontrolado da 
internet, especialmente por crianças, jovens 
e adolescentes . 

Há outros PLs em tramitação . Um que 
prevê que hospitais catarinenses poderão 
autorizar a visitação de animais de estima-
ção a pacientes . Outro, consolida as leis que 
dispõem sobre políticas públicas de enfren-
tamento à violência contra as mulheres . No 
total, a parlamentar apresentou 27 proposi-
ções, entre projetos de leis, requerimentos, 
pedidos de informações ao governo e mo-
ções, entre fevereiro e outubro .

da violência contra as mulheres e feminicídio 
em Santa Catarina . Marlene também partici-
pa do Grupo de Alinhamento e de Trabalho 
do Pacto Estadual Maria da Penha . Ela atua, 
ainda, pela ampliação da representatividade 
feminina na política e defende a reserva de 
cotas nos mandatos como forma de garantir 
vagas para mulheres nos legislativos .

Com Marlene na coordenação da Banca-
da do Oeste, os parlamentares pleitearam, aos 
governos estadual e federal, melhorias na ma-
lha viária, especialmente nas BRs 282 e 163 e 
na SC- 283 . Também pediram melhorias nos 
aeroportos regionais, nos hospitais da região, 
como a abertura da nova ala do Hospital Re-
gional do Oeste e a instalação de uma unida-
de do Hemosc no Hospital de São Miguel do 
Oeste . Também trataram de assuntos como 
recolhimento de carcaças em propriedades 
rurais, solução para a demora de licenças am-
bientais a empreendimentos da região e pela 
implantação da Rota do Milho .
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Mauricio Eskudlark
PL
Idade: 61 anos
Formação/Profissão: Delegado Aposentado/ 
Advogado
Base Eleitoral: Oeste / Vale do Itajaí
Mandato: 2003-2007 (suplente) / 2011-2015 – 
(assumiu como suplente e efetivado em 2013) / 
2015-2019 / 2019-2023

A população foi às urnas e pediu mudança, 
e em 2019 ela começou a ser implanta-

da no cenário político nacional e estadual . 
Só na Assembleia Legislativa, a renovação foi 
de mais da metade dos parlamentares . Com 
uma atuação pautada na defesa municípios 
e no fortalecimento de setores como saúde, 
segurança, educação e infraestrutura, Mauri-
cio Eskudlark (PL) iniciou o seu terceiro man-
dato consecutivo . 

Delegado com mais de 30 anos de atua-
ção, foi reconduzido à presidência da Comis-
são de Segurança Pública, posição que já havia 
ocupado em 2013 . “Quando assumi a comissão 
pela primeira vez, o estado vivia um momento 
de insegurança, mas com as propostas apre-
sentadas ao governo, de aumento de efetivo, 
instalação de câmeras de monitoramento e 
valorização dos policiais, conseguimos trans-
formar Santa Catarina no local mais seguro do 
país”, destaca . 

”
“ Com intenso diálogo e presença constante nos municípios, 

deputado fortalece as bases por meio da luta por investimentos 
na saúde, segurança, educação e infraestrutura

Eskudlark comemora um ano
de mudanças e muito trabalho

Parlamentares

161161

 Liderança do governo

Conhecido pela atuação parlamentar pau-
tada na firmeza, honestidade e transpa-

rência, Eskudlark foi convidado pelo governa-
dor para ser líder de governo na Assembleia 
Legislativa . “Aceitei a missão por entender 
que estamos em um momento diferente, as 
pessoas pediram mudança, independente-
mente de partido, e essa foi minha forma de 
contribuir”, disse .

Um dos principais momentos desse perí-
odo de liderança foi a aprovação da reforma 
administrativa, de forma unânime pelos de-
putados, devido ao intenso trabalho e diálo-
go entre os parlamentares e o governo . “Me 
sinto honrado de poder ajudar de alguma 
forma, foram intensos debates, os deputados 
estavam cientes da responsabilidade e to-
dos, sem exceção, colocaram o bem de Santa 
Catarina em primeiro lugar . O que o Parla-
mento catarinense fez é histórico e serve de 
exemplo para a política nacional”, conclui .

Devido a sua experiência e forma huma-
na de resolver conflitos, Eskudlark foi escolhi-
do por seus colegas líder do Partido Liberal na 
Alesc . Além disso, o deputado integra a Comis-
são de Constituição de Justiça, considerado 
por muitos como a principal da Assembleia .

Na área da saúde lutou pela implantação 
do setor de oncologia dos hospitais regionais 
do Extremo Oeste e Alto Vale (já em funciona-
mento) e segue trabalhando para levar esse 
atendimento a todas as regiões, bem como 
por equipamentos de radiologia . O deputado 
defende a ampliação do Hospital do Extremo 
Oeste e a implantação de uma UTI neonatal e 
cobra recursos para ampliar as especialidades 
no interior e fortalecer os hospitais .

 Eskudlark cobra dos governos soluções 
para a situação calamitosa em que se encon-
tram as rodovias estaduais e federais em Santa 
Catarina, temas de audiências, pedidos de in-
formação e cobranças frequentes aos órgãos 
responsáveis .
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Mauro De Nadal
MDB

Idade: 48 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Extremo-Oeste / Oeste
Mandato: 2011 - 2015 / 2015 - 2019 / 2019 - 2023

Um ano marcado por mudanças significa-
tivas na administração catarinense . Um 

novo governo e novos parlamentares . Pautas 
complexas, como os incentivos fiscais conce-
didos às empresas e a reforma administrativa 
do governo fortaleceram o diálogo entre os 
Poderes . O ano de 2019 também foi marcado 
pelo desafio no desempenho das funções do 
cargo de vice-presidente da Alesc . 

Com um trabalho focado no melhor aos 
catarinenses, o deputado Mauro De Nadal 
(MDB) obteve conquistas importantes como 
a aprovação da Lei 17 .754, que institui a car-
teirinha de identificação do autista, a qual fa-
cilitará o acesso ao atendimento em institui-
ções públicas do estado e dará a gratuidade 
no transporte intermunicipal às pessoas com 
o transtorno .

Outra lei importante é a do recolhimento 
dos animais mortos em propriedades rurais, 
que reduz custos aos agricultores e adminis-

”
“ O bem-estar dos catarinenses é a nossa bandeira

Projetos que transformam  
a vida dos catarinenses 

Parlamentares
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Política inteligente 

Com desafios diários, De Nadal percorre de 
quinta-feira a domingo mais de 15 municí-

pios, ou mil quilômetros, ouvindo as demandas 
e respondendo a população . A presença cons-
tante nos mais de 70 municípios da base resul-
tou na defesa de bandeiras como a isenção do 
ICMS para a produção de energia fotovoltaica, 
além da cobrança de melhorias nas rodovias fe-
derais e estaduais . O deputado também defen-
de a regionalização da saúde, com especialida-
des mais próximas do cidadão, cobra melhorias 
nas escolas, incentivo para a manutenção da 
agricultura familiar e isenção do ICMS nos de-
fensivos agrícolas .

A conversa com os catarinenses permite 
que, por meio de emendas impositivas, recur-
sos sejam destinados aos municípios e sejam 
investidos em ações que efetivamente aju-
dem as pessoas . “Essa é a política que quere-
mos, aquela que responde o que realmente a 
sociedade espera .”

trações municipais e garante a destinação 
correta, sem prejudicar o meio ambiente . A 
economia do Extremo Oeste catarinense ga-
nhará mais um incremento graças à emen-
da à lei 17 .762, sancionada pelo governador, 
que torna obrigatória a entrada de produtos 
oriundos dos países membros do Mercosul 
pelos portos secos de Santa Catarina .

A proibição do ingresso de representantes 
de agências de modelos nas escolas públicas 
estaduais assegura o bem-estar das pessoas . 
A defesa dos pequenos municípios, com po-
sição contrária ao projeto do governo federal 
que prevê que os municípios com menos de 
5 mil habitantes retornem ao município-mãe, 
foi enfatizada por De Nadal . “A solução para o 
país não é diminuir municípios, mas sim redis-
cutir as despesas .”

A morosidade no processo de liberação 
de licenças ambientais foi pautada pelo vice-
-presidente da Alesc, e a cobrança intensa re-
sultou em uma força-tarefa . 
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Milton Hobus
PSD

Idade: 61 anos
Formação/Profissão: Empresário
Base Eleitoral: Alto Vale do Itajaí
Mandato: 2015 - 2019 / 2019 - 2023

O ano de 2019 foi marcado pela intensa 
discussão sobre a carga tributária ca-

tarinense na Assembleia Legislativa . A po-
lêmica, que começou com a retirada de in-
centivos fiscais dos produtos catarinenses, 
ganhou ainda mais força com o aumento 
de tributos sobre os defensivos agrícolas, o 
que comprometeu a agricultura catarinen-
se e o preço dos alimentos nos supermerca-
dos . Por isso, a bandeira do deputado Mil-
ton Hobus (PSD) não poderia ser diferente 
neste ano . Com conhecimento prático de 
tributação, ele assumiu a defesa dos consu-
midores e produtores, que perderiam renda 
e espaço no mercado nacional . 

O extenso trabalho do deputado para 
mostrar os equívocos das ações do Estado 
e os prejuízos para a economia catarinense 
fez com que o governo recuasse das medi-
das . Em um momento em que o país ainda 
está se recuperando da grave crise financei-
ra dos últimos anos, Hobus se concentrou 
em defender o modelo de desenvolvimento 

”
“ A Assembleia Legislativa fez Justiça Tributária . O parlamento 

mostrou, mais uma vez, a sua força ao insistir no diálogo para 
evitar prejuízos aos catarinenses com o aumento de impostos

Protagonismo no debate contra o 
aumento de impostos em SC

Parlamentares
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Principais ações do  
deputado Milton Hobus 
Ao longo de 2019, o deputado apresentou 

cinco projetos de lei, 82 indicações e uma 
proposta de emenda à Constituição . Também 
foi relator de projetos importantes, como o da 
reforma administrativa e a proposta que res-
tituiu incentivos fiscais a setores que tiveram 
aumento de carga tributária .

Também precisou defender os agriculto-
res na iniciativa do governo de elevar a alí-
quota de ICMS dos defensivos agrícolas, que 
passaria de zero para 17% . Para isso, é autor 
de uma das propostas para suspender os atos 
do governo . 

Entre os projetos de destaque, criou o Ca-
dastro do Bom Cidadão para estimular a edu-
cação fiscal . Outra proposta do parlamentar, 
esta sancionada, é a lei para devolução do 
IPVA em caso de roubo, furto ou perda total 
do veículo . Outro projeto também permite 
parcelar o imposto em até 12 vezes .

que fortalece as pequenas propriedades e os 
setores estratégicos . Sistema que ao longo 
dos anos garantiu aos catarinenses a melhor 
distribuição de renda e a menor taxa de de-
semprego do país . 

Como empresário do Alto Vale, o depu-
tado entende muito bem a complexidade 
tributária do país e os desafios para investir 
e gerar empregos . Por isso, intermediou o di-
álogo entre os setores produtivos catarinen-
ses e o governo, mostrando as dificuldades e 
os prejuízos do aumento da carga tributária .

“Somos contra o aumento da carga tri-
butária . Passamos a maior crise econômica 
da história sem aumentar um centavo”, afir-
ma o parlamentar .

Em parceria com os demais deputados, 
Hobus fez o seu papel em defender o modelo 
de economia que vem dando certo em Santa 
Catarina . Em 2020, essa bandeira segue com 
o parlamentar .
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Moacir Sopelsa 
MDB

Idade: 73 anos
Formação/Profissão: Agropecuarista
Base Eleitoral: Oeste / Meio Oeste
Mandato: 1999 - 2003 / 2003 - 2007 / 2007 - 2011 / 
2011 - 2015 / 2015 - 2019 / 2019 - 2023

No primeiro semestre de 2019, o gover-
no do Estado anunciou a nova política 

fiscal, com foco na revisão de benefícios e 
alteração nas alíquotas de ICMS . Desde o 
princípio, o deputado Moacir Sopelsa (MDB) 
demonstrou preocupação com as consequ-
ências das medidas, que prejudicavam a 
competitividade de Santa Catarina em rela-
ção a outros estados . 

Na condição de coordenador da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo, Sopelsa li-
derou diversas reuniões com o secretário da 
Fazenda e o setor produtivo, para debater 
a questão e encontrar a melhor alternativa 
para o impasse . “A articulação que fizemos foi 
fundamental para sensibilizar o governo que 
entendeu os argumentos que apresentamos 
e decidiu manter os benefícios fiscais para im-
portantes segmentos da economia catarinen-
se”, pontua .

No contexto das medidas apresentadas 

”
“ Precisamos destacar a sensibilidade do governador  

com estas medidas que ajudam o agronegócio  
catarinense a crescer cada vez mais

Articulação na Alesc foi  
fundamental no debate sobre ICMS

Parlamentares
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Frentes Parlamentares do 
Cooperativismo e do Leite

Sopelsa é o coordenador da Frente Parlamentar 
do Cooperativismo e da Frente Parlamentar 

da Produção e Industrialização do Leite . O parla-
mentar, que esteve por duas vezes secretário de 
Estado da Agricultura, tem uma base importante 
de trabalho em defesa dos produtores e do agro-
negócio . Estas ações estão fortalecidas no traba-
lho parlamentar nestas duas grandes frentes .

Em relação à produção e industrialização 
do leite, o parlamentar defende que a atividade 
precisa ser viável no campo . “Além de produzir 
com qualidade precisamos construir políticas 
públicas de incentivo que realmente venham ao 
encontro do setor produtivo”, resume .

Na frente do Cooperativismo, o trabalho está 
focado na construção de projetos que podem 
ajudar o Executivo .  “Sabemos das dificuldades 
financeiras e através do trabalho dos deputados 
podemos ajudar a buscar esses recursos .” 

ao longo do debate e que foram atendidas 
pelo governo, Sopelsa destaca a importância 
de manter a alíquota de ICMS para carnes de 
frango, suínos, caprinos e ovinos produzidas 
e vendidas dentro do estado em 7% (na revi-
são dos benefícios fiscais, a secretaria da Fa-
zenda tinha elevado para 12% a alíquota das 
carnes); o debate em torno do ICMS sobre os 
defensivos agrícolas que permanecem com 
alíquota zero (a Medida Provisória 226, pre-
via a cobrança do aumento tributário escalo-
nado em até 17%); e a inclusão da produção 
do setor ervateiro na cesta básica, inclusive a 
erva-mate beneficiada com inclusão de açú-
car e aromas . 

“Precisamos destacar a sensibilidade do 
governador com estas medidas que ajudam 
o agronegócio catarinense a crescer cada vez 
mais”, afirma . Sopelsa destaca ainda o acordo 
com o governo no envio de projetos que lega-
lizam os benefícios fiscais concedidos a mui-
tos setores do Estado .
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Nazareno Martins 
PSB

Idade: 69 anos
Formação/Profissão: Servidor Público Civil
Base Eleitoral: Grande Florianópolis
Mandato:  2019 - 2023

Todos nós somos seres políticos por na-
tureza e por isso é nosso dever partici-

par, organizar e decidir os rumos de nos-
so estado, cidade e país . Sabendo disso, o 
deputado Nazareno Martins (PSB), após 30 
anos de experiência na vida pública, deci-
diu que ainda não era a hora de largar a 
política e, quando o país passava pelo pior 
momento de sua história, decidiu se candi-
datar e se elegeu como representante do 
povo catarinense .

Na Assembleia Legislativa, o deputado 
é considerado um parlamentar municipalis-
ta, que visita constantemente os municípios 
para entender as necessidades das regiões 
e comunidades . Conversando, visitando, 
compreendendo: é assim que Nazareno 
busca as soluções e resolve as demandas 
que chegam até ele, tanto em seus roteiros 
quanto em seu gabinete .

Para isso, propôs a Frente Parlamentar 

”
“ Sei que estamos construindo um estado mais seguro e mais 

estruturado, com ações públicas eficientes e de qualidade

Santa Catarina: 
Uma luta de todos nós

Parlamentares
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A mobilidade urbana  
merece nossa atenção

Uma das bandeiras mais levantadas neste 
ano pelo deputado Nazareno foi a mobi-

lidade urbana . Das 39 indicações que apre-
sentou, 17 foram em prol de rodovias e es-
tradas que necessitam de extrema atenção . 
E é por isso que Nazareno busca abrir o di-
álogo com outras autoridades responsáveis 
sobre este tema .

O deputado visita constantemente os 
municípios catarinenses passando quase que 
diariamente por situações que indicam que as 
rodovias e a infraestrutura urbana precisam de 
auxílio e prontas soluções para certos proble-
mas que são pontuais . Como coordenador da 
Frente Parlamentar da Grande Florianópolis, 
busca resultados positivos e que modifiquem 
a realidade e o cenário dessas rodovias, para 
que a cidade se torne um grande exemplo na 
mobilidade urbana no país .

da Grande Florianópolis, a fim de abrigar 
as dificuldades dos 22 municípios dessa re-
gião . As pautas reivindicadas pela frente são 
o saneamento básico, o transporte público 
e a infraestrutura urbana . A mobilidade foi 
um dos temas mais abordados, como o Con-
torno Viário da BR-101 e a implantação da 3ª 
faixa na BR-101 e na BR-282 .

Nazareno também é autor da lei que 
possibilita aos municípios utilizarem poli-
ciais e bombeiros militares da reserva que 
integram o Corpo Temporário de Inativos 
da Segurança Pública (Ctisp) como auxílio 
da força pública da guarda em prédios pú-
blicos como escolas, parques, prefeituras, 
câmaras, etc ., proporcionando mais segu-
rança e economia aos cofres municipais .

Hoje, como deputado estadual, deseja 
fazer cada vez mais pelo estado . Seu objeti-
vo é defender com muita garra e dedicação 
os interesses de toda Santa Catarina . 
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Neodi Saretta
PT

Idade: 56 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Oeste / Meio-Oeste
Mandato: 1995 – 1999 / 1999 – 2003 /  2011 – 2015 
/ 2015 - 2018 / 2019 -20223

Pelo terceiro ano consecutivo o deputado 
Neodi Saretta preside a Comissão de Saúde, 

uma das mais importantes da Assembleia Legis-
lativa . Saúde sempre foi presente nas ações do 
deputado que, em 2019, intensificou o debate 
nas questões que mais preocupam a população .  

Sempre na defesa por mais recursos, Saretta 
fez cobranças e apelos ao Governador para que 
voltasse atrás na Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADIN), movida junto ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que suspendeu a Emenda 
Constitucional que aumentou de 12% para 15% 
da receita, os recursos destinados à saúde . Para 
o deputado, “a vitória do Governo do Estado em 
derrubar a aplicação dos 15% em saúde, foi a 
grande derrota dos catarinenses que, com me-
nos recursos, continuam aguardando anos para 
a realização de algum procedimento médico” .

Saretta batalhou por mais agilidade nas 
filas para consultas, exames e cirurgias . “Mui-
tas pessoas estão aguardando por cirurgias há 
anos, isso é lamentável e precisa mudar”, disse 
ele . O deputado também cobrou a regulariza-

”
“ A vitória do governo do Estado em derrubar a aplicação  

dos 15% em saúde, foi a grande derrota dos catarinenses que, com 
menos recursos, continuam aguardando anos para a  

realização de algum procedimento médico

Melhorias na saúde entre  
as principais ações de Saretta

Parlamentares
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Neodi Saretta é mais uma  
vez líder em proposições 

Em 2019 o deputado Neodi Saretta ocupa, 
novamente, a liderança em proposições na 

Assembleia Legislativa . O parlamentar apresen-
tou cerca de 600 proposições nas mais diversas 
áreas . Atuando firmemente, tanto na participa-
ção nas sessões ordinárias e reuniões das co-
missões, Saretta também esteve presente em 
atividades em grande parte dos municípios do 
estado . “Nosso trabalho como parlamentar pre-
cisa ser feito tanto dentro da Assembleia Legis-
lativa, quanto fora . Nas visitas aos municípios, 
participando de reuniões e audiências públicas, 
conversando com a população, conhecemos 
melhor as necessidades de cada cidade e das 
regiões . A partir dessas ações colhemos as de-
mandas e as levamos ao conhecimento dos 
secretários e do governador . Desta forma po-
demos fazer as cobranças necessárias que são 
fundamentais para a população”, disse Saretta .     

ção no fornecimento de diversos medicamen-
tos, inclusive para tratar câncer, hepatite e outras 
doenças . “Saúde precisa ser prioridade e não po-
demos admitir a falta de remédios”, disse .

Na questão de imunização, o deputado pe-
diu a intensificação das campanhas de vacina-
ção contra doenças que voltaram a preocupar, 
como é o caso do sarampo e da meningite . Não 
bastasse a falta de interesse da população e a 
baixa procura durante as campanhas, muitas va-
cinas deixaram de ser enviadas pelo Ministério 
da Saúde e, consequentemente, os postos de 
saúde de todo o estado ficaram desabastecidos . 

Outra defesa feita por Saretta foi sobre 
a questão envolvendo os hospitais filantró-
picos . Por falta de recursos, alguns amea-
çaram paralisar atendimento de UTIs, devi-
do a falta de pagamento de fornecedores . 
OLHO: “a vitória do Governo do Estado em der-
rubar a aplicação dos 15% em saúde, foi a gran-
de derrota dos catarinenses que, com menos 
recursos, continuam aguardando anos para a 
realização de algum procedimento médico” .
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Nilso Berlanda 
PL
Idade: 58 anos .
Formação/Profissão: Empresário
Base Eleitoral:  Planato Serrano /  Meio Oeste / 
Oeste
Mandato: 2012 (suplente) / 2014 (suplente) / 2016 
(suplente) / 2016 (suplente) / 2017 (suplente) / 
2017 - 2018 (suplente) / 2019 - 2023

o  ano de 2019 foi bastante produtivo para 
o deputado Nilso Berlanda (PL) . Foram 14 

projetos de lei apresentados, além da participa-
ção em 19 frentes parlamentares, dois fóruns e 
uma bancada . É proponente e coordenador de 
duas Frentes: Agronegócio, Turismo Rural e Cul-
tura Tradicionalista; e Cultivo da Maçã e da Pera, 
além de vice-coordenador da Frente de Apoio 
ao Comércio Varejista . Berlanda, que também é 
4° secretário da Mesa, esteve em diversos muni-
cípios catarinenses, percorrendo cerca de 50 mil 
quilômetros nesse primeiro ano de mandato .

“O nosso trabalho está voltado para obras 
estruturantes como melhorias nas rodovias ca-
tarinenses . Além disso, estamos propondo leis 
para simplificar os processos em órgãos públi-
cos, promover o desenvolvimento econômico 
dos municípios e conferir mais segurança à po-
pulação”, explica o deputado . Na pauta de tra-
balho ainda estão: o combate às obras paradas, 
incentivos à geração de emprego e renda, saú-
de e educação . 

”
“Estamos empenhados em buscar soluções para as demandas da 

população para, juntos, construirmos uma Santa Catarina melhor

Berlanda se destaca no  
primeiro ano de mandato

Parlamentares
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Referência em  
ressocialização no país

A conquista do Prêmio Innovare, reuniões com 
o ministro Sérgio Moro e com secretários de 

Segurança Pública de 13 estados brasileiros fo-
ram fatos marcantes de 2019 . O deputado Ber-
landa desenvolve um projeto de ressocialização 
há dez anos na Penitenciária da Região de Curi-
tibanos, em São Cristóvão do Sul, onde emprega 
380 detentos, projeto citado pelo ministro Moro 
como referência para o Brasil . 

A garantia jurídica para as empresas se ins-
talarem no sistema prisional catarinense foi alvo 
de um projeto de lei do deputado Berlanda em 
2016 . E, em 2018, foi aprovado um projeto seme-
lhante do Executivo na Alesc . 

Em razão da sua experiência em ressociali-
zação, o Ministério da Justiça convidou Berlanda 
para falar sobre a prática, emprestando sua cre-
dibilidade e incentivando empresas a investirem 
nesse projeto social em todo o país . 

Projetos de Lei (tramitando):
PL 46 .4 – Autenticação de documentos por ad-
vogados;
PL 18 .0 – Política de segurança para barragens;
PL 62 .4 – Penalidade para remoção de madeira 
apreendida;
PL 68 .0 – Incentivo ao turismo rural na agricultu-
ra familiar;
PL 98 .5 – Institui que o valor da mão de obra de 
presos seja computado no IPM;
PL 138 .7 – Reverte ICMS para o município onde 
ocorre extração de produtos primários;
PL 196 .6 – Inclui o cão de assistência na lei que 
regulamenta os cães-guia;
PL 278 .7 – Institui o Dia Estadual de Combate ao 
Feminicídio;
PL 279 .8 – Estabelece exame em bebês para 
diagnosticar a Distrofia Muscular de Duchenne;
PL 362 .2 – Reconhece Curitibanos como o Cora-
ção de SC;
PL 403 .5 – Isenta do licenciamento ambiental a 
exploração de pequenos volumes de cascalho .
PL 487 .3 - Institui o selo “Empresa ECOnsciente” 
em SC .
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Padre Pedro Baldissera
PT
Idade: 62 anos
Formação/Profissão: Padre, Filósofo, Pedagogo e 
Teólogo
Base Eleitoral: Extremo Oeste, mas com atuação 
estadualizada
Mandato: 2003 - 2007/ 2007 - 2011/ 2011- 2015 /
2015 - 2019 / 2019 - 2023

Entre as atividades e propostas do deputa-
do Padre Pedro Baldissera (PT) em 2019, a 

que teve maior repercussão foi a lei que regu-
lamenta e impulsiona as Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde (Pics) em San-
ta Catarina . Reconhecidas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e com linhas de pes-
quisa em diversas universidades, as Pics estão 
presentes em todo o mundo e ganharam im-
portância oficial no Brasil em 2006, com uma 
Política Nacional específica, a PNPIC . 

As práticas são tratamentos e recursos te-
rapêuticos tradicionais, que buscam estimu-
lar os mecanismos naturais de prevenção de 
doenças e de recuperação da qualidade de 
vida . O tratamento é concebido de maneira 
integral, considerando a saúde mental, física 
e emocional das pessoas . Em resumo, o foco 
das Pics não é a doença, mas a promoção da 
saúde, visando à prevenção . 

A adoção das práticas integrativas apre-

”
“As Pics alcançam as pessoas antes da doença e, ao mesmo tempo, 

reforçam um modelo de saúde centrado na qualidade de vida

Foco na prevenção, 
com os olhos no futuro

Parlamentares
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Pesquisadores auxiliam
implementação da lei

Padre Pedro destaca como passo fundamen-
tal para a implementação da lei a criação 

do Programa de Pesquisa e Extensão Obser-
vatório Catarinense das Práticas Integrativas 
e Complementares (OC-Pics), com o envolvi-
mento da Udesc, da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS) e do Fórum das Práticas 
Integrativas e Complementares da Alesc, pre-
sidido pelo parlamentar . 

O objetivo do OC-pics é mapear municí-
pios que já disponibilizam as terapias na rede 
de atenção básica e garantir a capacitação dos 
profissionais que trabalham no atendimento 
dos usuários . “O programa garante qualificação 
a quem trabalha na área e possibilita avaliar os 
resultados da adoção das Pics”, explica a profes-
sora doutora da Udesc, Kiciosan Galli, uma das 
coordenadoras do OC-Pics . A proposta, na visão 
da pesquisadora, coloca Santa Catarina como 
um destaque nas Pics . 

sentou bons resultados em diversos municí-
pios, com melhoria da qualidade de vida da 
população e benefícios para a gestão, com 
redução de custos na ponta final do sistema . 
Foi com base nesta realidade que Padre Pedro 
apresentou o projeto de lei 440/2017, incluin-
do as Pics e consolidando a Farmácia Viva no 
Sistema Único de Saúde (SUS) no estado . A 
proposta foi aprovada, sancionada e transfor-
mada na Lei 17 .706, de 22 de janeiro de 2019 . 

“É a chance de uma abordagem que 
alcança as pessoas antes da doença e, ao 
mesmo tempo, reforça um modelo de saú-
de centrado na qualidade de vida”, avalia 
Padre Pedro . A lei aprovada regulamenta e 
impulsiona uma política já prevista no Brasil . 
A acupuntura, a fitoterapia e a medicina tra-
dicional chinesa, muito utilizadas em Santa 
Catarina, estão entre as 29 práticas integra-
tivas reconhecidas pelo Ministério da Saúde 
do Brasil e incentivadas na PNPIC .
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Paulinha 
PDT

Idade: 44 anos
Formação/Profissão:  Gestora Pública
Base Eleitoral: Litoral Centro - Norte
Mandato: 2019 - 2023

Após seis anos de uma gestão reconhecida 
como de excelência à frente da prefeitura 

de Bombinhas, Paulinha (PDT) chegou à As-
sembleia Legislativa com a missão de honrar os 
quase 52 mil votos de confiança que deram a 
ela a quinta maior votação entre os 40 eleitos 
em 2018 para o Parlamento estadual .

O primeiro ano de mandato seguiu a toada 
da administração municipal: de muito trabalho 
e com foco em ações concretas que melhorem 
a vida das pessoas . Paulinha cumpriu roteiros 
em todas as regiões nos primeiros meses de 
atuação, mantendo dois escritórios regionais 
com atendimentos periódicos, um em Itapema, 
no Litoral, e outro em Mafra, no Planalto Norte .

Foram 23 projetos de lei protocolados até 
agora, abrangendo desde programas como o 
Tem Saída, que auxilia na inserção de mulhe-
res vítimas de violência doméstica no mercado 
de trabalho, até o incentivo à economia criati-
va, organização de crianças e idosos em casas 

”
“Primeiro ano do mandato foi marcado por muito trabalho com 

foco em ações concretas que melhorem a vida das pessoas

Incansável por Santa Catarina

Parlamentares

177177

Incansável pelas pessoas

Paulinha assumiu missões importantes no 
Parlamento . Escolhida líder do PDT, foi eleita 

presidente da Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público e integra outras seis co-
missões, entre elas a de Constituição e Justiça .

Por comandar a Comissão de Trabalho, 
atuou diretamente na avaliação da reforma ad-
ministrativa do governo do Estado, aprovada 
por unanimidade e dentro do prazo previsto, 
e ajudou na edificação do diálogo entre Exe-
cutivo e Legislativo para a análise de matérias 
fundamentais para o desenvolvimento catari-
nense .

Trazendo para a Assembleia pautas que 
sempre marcaram sua trajetória na política, des-
de os tempos de liderança estudantil, Paulinha 
foi a responsável ainda pela criação das frentes 
parlamentares da Cultura, da Juventude e da 
Educação pela Cidadania e o Não Preconceito .

de proteção e criação da Política Estadual de 
Incentivo e Reinserção Social de Apenados e 
Egressos do Sistema Prisional .

Entre dezenas de requerimentos, pedidos 
de informação, indicações e moções, também 
foram apresentados três projetos de resolu-
ção, entre os quais está uma das propostas 
mais importantes do mandato, a que prevê 
a imunidade tributária sobre a seguridade 
social aos hospitais e unidades públicas de 
saúde, que hoje é concedida somente aos 
hospitais filantrópicos . Aprovado na Alesc, o 
texto precisa do aval de mais 13 Assembleias 
Legislativas para chegar à Câmara dos Depu-
tados como Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) .

O projeto mais ousado da deputada, po-
rém, ainda está sendo consolidado e deve ser 
o grande destaque de 2020: a construção de 
um conteúdo educacional sobre a cidadania e 
o não preconceito .
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Ricardo Alba
PSL

Idade: 34 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Vale do Itajaí
Mandato: 2019 - 2023

O primeiro ano de atividades do deputa-
do Ricardo Alba (PSL) foi muito produ-

tivo . Apresentou projetos relevantes, criou 
e coordenou a Frente Parlamentar em Defe-
sa do Vale do Itajaí, presidiu a Comissão em 
Defesa dos Direitos do Idoso, foi até Brasília 
três vezes atrás de solução para demandas 
federais em Santa Catarina, reuniu-se de-
zenas de vezes com o governador e secre-
tários de estado e percorreu milhares de 
quilômetros para visitar municípios catari-
nenses, atendendo lideranças e levantando 
demandas . No gabinete 27 da Assembleia 
Legislativa (Alesc) e em seu escritório regio-
nal de Blumenau, atendeu mais de mil pes-
soas e entidades .

“Foi um ano marcante . Mostramos que 
é possível fazer política da maneira certa, 
gerando resultados positivos para a popu-
lação”, ressalta o deputado estadual mais 
votado na eleição de 2018 . Para ele, os 

”
“ Quero deixar a marca da realização, com o objetivo de 

melhorar a vida das pessoas

Deputado Alba: 
primeiro ano muito produtivo

Parlamentares
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Política como meio para 
promover o bem social

Ricardo Alba, aos 34 anos, tem maneira bas-
tante própria de vivenciar a política . Sempre 

com afável sorriso no rosto, gosta de atender o 
público e buscar soluções para as demandas da 
sociedade . “Vou atrás de solução para os proble-
mas que me são trazidos”, assevera . Defensor 
de valores como a família, a ordem e o respeito, 
acredita que defender os anseios das pessoas de 
bem é a maneira de contribuir para uma socie-
dade melhor .

Promoveu três reuniões microrregionais da 
Frente Parlamentar do Vale do Itajaí e levou as 
demandas estaduais e federais adiante . Até se-
tembro, 70% delas ou estavam solucionadas ou 
com solução em andamento . Neste ano de 2019, 
como presidente da Comissão do Idoso, realizou 
uma audiência pública e três seminários regio-
nais sobre o tema, em Chapecó, Joinville e Cri-
ciúma . Outros três (Lages, Caçador e Blumenau) 
estão previstos para 2020 . 

62 .762 votos que recebeu aumentaram a res-
ponsabilidade . “Quero deixar a marca da re-
alização, com o objetivo de melhorar a vida 
das pessoas”, enfatiza . Sua atuação não deixa 
dúvidas sobre o quadripé que elegeu priori-
tário: segurança pública, saúde, educação e 
infraestrutura . Brigou arduamente por ver-
bas para hospitais no Médio Vale do Itajaí; foi 
parceiro importante do governo do Estado 
ao levar R$ 35 milhões para obras em Blume-
nau; teve na duplicação da BR 470 uma ocu-
pação constante . 

Alba fez indicações ao governo para re-
solver problemas em várias regiões . Dos 
projetos apresentados, destaca o que quer 
proibir construção de barragens pela técnica 
alteamento a montante – que representa pe-
rigo, como visto em Mariana e Brumadinho 
(MG) . Parcelamento de multas no cartão de 
crédito e também de taxas ambientais, igual-
mente são iniciativas de sua autoria . 
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Rodrigo Minotto
PDT

Idade: 46 anos
Formação/Profissão: Advogado e Administrador
Base Eleitoral: Criciúma / Região Carbonífera
Mandato: 2015 - 2019 / 2019 - 2023

O governo do Estado liberou ao longo de 
2019 mais de R$ 200 milhões para bol-

sas de estudo dos Artigos 170 e 171 da Cons-
tituição Estadual . Isso significou mais de 30 
mil alunos cursando o ensino superior, por 
intermediação da Frente Parlamentar em De-
fesa das Instituições de Educação Superior, 
coordenada pelo deputado estadual Rodri-
go Minotto (PDT) na Assembleia Legislativa .

“Para se ter uma ideia do montante, em 
2018 foram investidos R$ 66 milhões, ou seja, 
o gvernador Carlos Moisés mais que dobrou 
as bolsas de estudo do Artigo 170 e 171 em 
2019 . Isso tem possibilitado que milhares de 
jovens de baixa renda cursem o ensino supe-
rior e tenham uma nova perspectiva de futu-
ro”, destaca Minotto .

O Sistema Acafe abriga 90% desses aca-
dêmicos nas 16 instituições espalhadas pelo 
estado . De 2008 a 2017, o Estado deixou de 
repassar quase R$ 1 bilhão às universidades . 

”
“Esses recursos possibilitam que milhares de jovens de baixa renda 

cursem o ensino superior e tenham uma nova perspectiva de futuro

R$ 200 milhões para bolsas  
de estudo dos Artigos 170 e 171

Parlamentares
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Educação: importante aliada do 
desenvolvimento sustentável 

A defesa da implementação da Agenda 2030, 
defendida pelo Movimento Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável SC (ODS), tam-
bém foi destaque na atuação do deputado em 
2019 . Implementada no ano de 2015 pela ONU, 
a Agenda 2030 é composta por 17 objetivos e 
169 metas a serem alcançadas nos campos eco-
nômico, social e ambiental .

O plano de ação, que tem como lema “Nin-
guém pode ficar de fora”, foi assinado por 193 
países, incluindo o Brasil . A educação de qualida-
de está entre as ações visadas .

“Essa voz nos soa como um grito, um cla-
mor em busca de apoio e ações sustentáveis das 
quais dependemos e dependem os nossos filhos 
e as próximas gerações . Precisamos estar cientes 
de que podemos, sim, viver de forma organiza-
da e sem destruir, pensando nas próximas gera-
ções”, explica Minotto .

O presidente, Claudio Jacoski, destaca que 
o Artigo 170 da Constituição Estadual, que 
financia bolsas aos estudantes, é um marco 
na história da Acafe . “O Artigo 170 é o mo-
tivo de funcionamento das nossas institui-
ções, permitindo o acesso ao nível superior 
de um grande número de pessoas . Somos 
gratos ao deputado Minotto por essa inter-
mediação, e ao governador por colocar a 
educação superior como prioridade .”

Durante o ano de 2019, Minotto percor-
reu as universidades do estado para deba-
ter o ensino superior . Também já esteve em 
contato com o Banco do Brasil para criação 
de uma linha de crédito para financiamen-
to estudantil . “Essa linha de crédito poderia 
dar a chance a mais de 40 mil estudantes de 
entrarem numa universidade . É uma forma 
de estimular o conhecimento, dando opor-
tunidade para a educação transformar vi-
das”, opina o deputado .
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Romildo Titon
MDB
Idade: 65 anos
Formação/Profissão: Técnico em Contabilidade e 
Empresário
Base Eleitoral: Meio Oeste / Vale do Rio do Peixe / 
Planalto Serrano / Planalto Sul Catarinense
Mandato: 1995-1999 / 1999-2003 / 2003-2007 / 
2007-2011 / 2011-2015 / 2015-2019 / 2019-2023

O mandato do deputado Romildo Titon 
(MDB), em 2019, foi marcado pelo trabalho 

nas bases, ouvindo a comunidade, levantando 
pleitos e buscando investimentos em áreas 
como infraestrutura, educação e agricultura .

Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, ele também atuou conduzindo deba-
tes relevantes na comissão mais importante 
da Alesc .

Entre as mais de 500 matérias legislativas 
que tramitaram nas 33 reuniões ordinárias da 
CCJ,  destaques para a Reforma Administrati-
va do Estado de Santa Catarina, proposta pelo 
governo, além do projeto de lei que tratou do 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Ser-
viços (ICMS), que teve atuação direta do depu-
tado Titon . Ele atuou, como relator, em quatro 
Projetos de Sustação de Ato do Poder Executi-
vo visando suspender os efeitos dos decretos 
que retiraram os incentivos fiscais de diversos 
setores, incluindo os defensivos agrícolas .

”

“ Deputado trabalhou ouvindo as bases, levantando pleitos e  
discutindo temas relevantes como presidente da  

Comissão de Constituição e Justiça da Alesc .

Trabalho nas bases, busca de  
melhorias na infraestrutura estadual  
e debates na CCJ marcam atuação

Parlamentares
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Proposições do deputado Titon

O deputado Titon propôs emenda aditiva ao 
PL 81/2019, que trata dos incentivos fiscais 

no Estado de Santa Catarina, determinando que 
as empresas beneficiadas com algum incenti-
vo fiscal contribuam para o Fundo do Idoso do 
Estado e para o Fundo da Infância e do Adoles-
cente (FIA) . A contribuição proposta não gera 
nenhum encargo adicional ao empresário, con-
siste apenas em destinar parte do que é devido 
de Imposto de Renda para o Fundo do Idoso e 
para o Fundo da Infância e do Adolescente .

Outro destaque foi o projeto que reconhe-
ce o Santuário Estadual de Nossa Senhora Apa-
recida de Campos Novos como Ponto Turístico 
Religioso do Estado de Santa Catarina . Trata-se 
da Lei Estadual 17 .782/2019, que visa estimular 
o turismo religioso em Campos Novos, que já é 
reconhecido pela maior romaria do Estado de 
Santa Catarina e a segunda maior romaria do 
Sul do Brasil .

Titon classificou a medida como a “salva-
ção da lavoura”, evitando prejuízos ao setor 
produtivo catarinense .

No mais, entre tantos pedidos realizados 
pelo deputado Titon, ficou evidenciado o dese-
jo de trazer melhorias para as rodovias do Meio 
Oeste catarinense . O deputado solicitou, por 
meio de indicações e ofícios, melhorias na SC-
452, entre os municípios de Fraiburgo e Monte 
Carlo, além do trecho que liga Anita Garibaldi e 
Abdon Batista; na SC-451 e na SC-390, que ne-
cessitam de pavimentação asfáltica; na SC-355, 
no trecho que liga Frei Rogério e Fraiburgo; na 
SC-350 e SC-120, nos municípios de Caçador, 
Santa Cecília e Curitibanos; além da SC-465 e 
SC-467 . Já a indicação de melhoria da SC-150, 
entre Capinzal e Piratuba, teve autorização 
emitida pelo governador Carlos Moisés, que 
determinou a execução do projeto executivo 
rodoviário e assegurou a inclusão desta obra 
em um financiamento futuro do BNDES .

182 183182 183Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2019



184184

Sargento Lima 
PSL

Idade: 47 anos
Formação/Profissão: Policial militar
Base Eleitoral: Nordeste de SC
Mandato:  2019 - 2023

Até se lançar candidato a deputado esta-
dual, Carlos Henrique de Lima, 47 anos, 

atuou por duas décadas na linha de frente 
da Polícia Militar . Seu cotidiano era, literal-
mente, combater o crime . Sem experiência 
eleitoral, Sargento Lima vestiu a camisa de 
Jair Bolsonaro e foi bater pernas atrás de vo-
tos . No primeiro ano de mandato, tornou-se 
líder da bancada, apresentou 10 projetos de 
lei, 52 indicações, 43 requerimentos, além 
de 9 moções e 18 pedidos de informação .

Ele tem sido o portavoz dos anseios da 
PM e dos bombeiros, categorias que estão 
há seis anos sem reposição salarial e lutam 
pelo reajuste de 37% . A briga pelas praças 
militares e a recusa do governo de ouvir a 
categoria levaram o parlamentar a se afas-
tar da base de apoio ao Centro Administra-
tivo em outubro .

Fora das quatro paredes da Alesc, em 
setembro, Lima foi recebido pelo ministro 

”
“ Quando viramos as costas a projetos pessoais e focamos no 

coletivo não há erro .  É a forma de dar a Santa Catarina
 o tamanho que merece

Sargento Lima se torna a voz
da segurança no Parlamento

Parlamentares
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Acesso a Joinville é prioridade 

Um dos primeiros atos do deputado Sargento 
Lima ao chegar ao Parlamento foi mostrar 

as péssimas condições de tráfego e convencer 
o governo estadual da urgência de recuperação 
do acesso norte de Joinville, via Distrito Indus-
trial . Lima ajudou o governo a definir como prio-
ritária esta obra de R$ 38 milhões .

Outra luta foi pela manutenção da regional 
da Cidasc em Joinville . Em agosto, o órgão esta-
va para ser extinto . Depois de intensas negocia-
ções, o governo manteve a regional, apenas re-
formulando a gestão, que passou a ser técnica .

Em junho, o deputado propôs a revogação 
da lei que concedeu o título de Cidadão Catari-
nense a Luiz Inácio Lula da Silva . Ele justifica que 
a honraria foi dada ao ex-presidente antes dele 
ter sido denunciado e condenado . Hoje, porém, 
os escândalos contradizem a lei que sustenta 
virtudes éticas e idoneidade moral .

da Justiça, Sergio Moro, a quem entregou 
sugestão de emenda ao projeto de lei an-
ticrime . A ideia é acabar com a progressão 
de regime para os crimes contra a vida de 
agentes de segurança . Obteve boa recepti-
vidade e, no Congresso Nacional, recebeu a 
resposta de que a sugestão será transforma-
da em emenda ao projeto de lei anticrime .

Sargento Lima coordena a Frente Parla-
mentar da Segurança Pública Privada . Nes-
ta função, em outubro, manteve contato 
com parlamentares federais para que seja 
desengavetado e aprovado o Estatuto da 
Segurança Privada . A legislação para o seg-
mento é dos anos 1980, quando ainda não 
havia monitoramento ou segurança eletrô-
nica . A nova lei vai tirar da clandestinidade 
milhares de profissionais que, hoje, atuam 
à margem da fiscalização da Polícia Federal 
em atividades de vigilância, principalmente 
eletrônica, diz o deputado .
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Sergio Motta 
REPUBLICANOS

Idade: 51 anos
Formação/Profissão: Administrador
Base Eleitoral: Grande Florianópolis
Mandato: 2019 - 2023

A chegada do deputado Sergio Motta (Re-
publicanos) à Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina foi marcada pelo desejo da 
população de ter uma representação no Par-
lamento catarinense com atuação em defesa 
das famílias e com projetos focados no bem 
das pessoas .

Ele integra a Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, a Comis-
são de Defesa dos Direitos do Idoso e a Comis-
são de Prevenção e Combate às Drogas, todas 
representativas de temáticas que são vividas 
por grande parte das famílias de Santa Catari-
na e de todo o país . Ao longo do primeiro ano 
de mandato, o parlamentar apresentou proje-
tos que focam a importância da conscientiza-
ção, de debates e até mesmo de penalidades .

Entre os projetos elaborados pelo parla-
mentar, três já foram sancionados e transfor-
mados em lei . A Lei 17 .740 institui a Semana 
Desportiva Dedicada ao Idoso . A ideia é esti-
mular, por meio de eventos, a prevenção em 

”
“ O maior bem de uma sociedade é a família!

Mandato em defesa da
família e pelo bem das pessoas

Parlamentares
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Mostra de Desenhos Infantis 

Como presidente da Comissão de Defesa 
dos Direitos das Crianças e do Adolescente, 

o deputado Sergio Motta deu vida ao projeto 
da Mostra Catarinense de Desenhos Infantis, 
que tem como tema “Criança não trabalha: Lu-
gar de Criança é na Escola” .

O objetivo do projeto é desenvolver ações 
educativas e de conscientização relacionadas à 
erradicação do trabalho infantil e sensibilizar a 
sociedade para combater esse grave problema 
em Santa Catarina .

Os desenhos foram elaborados por meio 
de um concurso, em parceria com o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 12ª Região . Participaram 
alunos da rede pública estadual, estudantes de 
terceiro e quarto ano do ensino fundamental . 
Em formato itinerante, a exposição passou por 
Florianópolis, São José, Jaraguá do Sul, Blume-
nau, Criciúma, Tubarão e Caçador, chegando 
ao conhecimento de 1,8 mil crianças . 

saúde com a prática de atividades esportivas, 
para que todos tenham qualidade de vida .

A segunda lei (17 .787) institui novas me-
didas administrativas que definem uma forma 
de punir aqueles que aplicam trotes por tele-
fone a profissionais do Serviço de Atendimen-
to Médico de Urgência (Samu), do Centro de 
Operações da Polícia Militar (Copom), do Cor-
po de Bombeiros, das delegacias de polícia e 
da Defesa Civil .

Por último, a Lei 17 .791, sancionada em 
novembro de 2019 pelo governador Carlos 
Moisés (17 .791), institui a Semana de Pre-
venção, Conscientização e Combate à Auto-
mutilação .

Sergio Motta tem transformado alguns 
anseios da população em projetos de lei . O 
PL 251/2019, já aprovado pela CCJ, garante 
vacinação domiciliar para pessoas com defi-
ciência motora, multideficiência, dificuldade 
de locomoção, doenças incapacitantes e de-
generativas . 
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Valdir Cobalchini 
MDB
Idade: 56 anos .
Formação/Profissão: Advogado .
Base Eleitoral: Caçador / São Lourenço do Oeste
Mandato: 2009 - 2010 (suplente) / 2011 - 2015 / 
2015 - 2019 / 2019 - 2023

A lei do deputado Valdir Cobalchini (MDB) 
que destina 10% do IPVA para as rodo-

vias catarinenses vai resultar em mais de R$ 
100 milhões para melhorar a infraestrutura 
rodoviária . “A experiência na Secretaria de 
Infraestrutura me fez ver a necessidade de 
um fundo que atenda essa demanda, pois 
os investimentos são sempre feitos em 
obras novas, mas a manutenção é funda-
mental”, explica Cobalchini .

Como coordenador da Frente Parla-
mentar de Infraestrutura da Alesc, Cobal-
chini levanta a bandeira do gás natural para 
as regiões Oeste, Meio Oeste e Planalto 
Norte . A SCGás prevê que até 2023 a rede 
chegue somente até Lages . Para as demais 
regiões não existe nada planejado . “O go-
verno catarinense precisa criar uma política 
de Estado para que todo o território rece-
ba esse importante combustível, capaz de 
atrair novos investimentos industriais para 
o interior”, defende o parlamentar .

”
“ Deputado Cobalchini foi autor da lei que proíbe a  

exploração do xisto em Santa Catarina

Trabalhando pela infraestrutura
de Santa Catarina

Parlamentares
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Posicionamentos

A sociedade não suporta mais pagar tan-
to imposto . Por isso, quando o governo 

do Estado propôs aumento de imposto para 
defensivos e insumos agrícolas, o deputa-
do Valdir Cobalchini foi contra e atuou com 
firmeza para que o agricultor catarinense 
não fosse penalizado . A atuação foi decisiva 
para que o governo recuasse da intenção .

Cobalchini também tem posição firme 
contra o fundo eleitoral . As prioridades de 
Cobalchini são outras . Os impostos arreca-
dados precisam atender as demandas da 
população, não abastecer campanhas elei-
torais, por isso sempre foi contra o financia-
mento público dos partidos políticos . “Pre-
cisamos de unidades de saúde, de escolas, 
de boa infraestrutura para estimular o de-
senvolvimento .”

A aprovação da lei que proíbe a explora-
ção do xisto em Santa Catarina foi recebida 
de forma positiva pela população . O xisto é 
uma rocha que pode substituir o petróleo, 
mas sua extração pode causar poluição hí-
drica, contaminando lençóis freáticos, rios e 
lagos . Além disso, causa a emissão de gases 
de enxofre, o que gera o risco de combustão 
espontânea . 

Em Santa Catarina havia grande preo-
cupação com o impacto dessa atividade no 
Planalto Norte, que poderia comprometer a 
produção agrícola . “Acompanhamos a pre-
ocupação dos agricultores e, por isso, apre-
sentamos o projeto de lei, que felizmente 
obteve a anuência dos demais parlamenta-
res e do governador, sensíveis aos impactos 
dessa exploração em território estadual”, ex-
plica . A Federação da Agricultura e Pecuária 
de Santa Catarina (Faesc) elogiou a legisla-
ção aprovada e a comparou com as moder-
nas leis ambientais pelo mundo .
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Volnei Weber
MDB

Idade: 53 anos
Formação/Profissão: Empresário
Base Eleitoral: Sul Catarinense
Mandato: 2019 - 2023

O ano do deputado Volnei Weber (MDB), 
representante da região Sul na Alesc, 

foi de muitas conquistas e lutas em defesa 
dos direitos dos catarinenses!

Em seu primeiro mandato, Weber já 
mostrou participação ativa nas atividades 
da Alesc . O deputado é presidente da Co-
missão de Ética e membro das comissões 
de Trabalho; de Agricultura; de Pesca; e de 
Proteção Civil . É coordenador da Frente Par-
lamentar da Reciclagem, da Frente Parla-
mentar que acompanha as obras nas Serras 
do Faxinal, Rio do Rastro e Corvo Branco e 
do Fórum Parlamentar de Defesa e Proteção 
Ambiental Juntos Por Anitápolis . 

Ao longo de 2019, Volnei apresentou 
mais de 50 indicações, com destaque para 
a que pediu ao governo do Estado a doação 
das estruturas metálicas que sobrarem da 
reforma da Ponte Hercílio Luz para as pre-
feituras municipais, o que foi prontamente 

”
“ Foi um ano de muito trabalho em prol da região Sul, tendo 

como principais bandeiras a saúde, educação e mobilidade

2019: ano de
luta e muito trabalho

191191

Mais de R$ 6 milhões  
em emendas para o Sul

Em seu trabalho incessante em prol da 
região Sul, o deputado Volnei Weber 

distribuiu mais de R$ 6 milhões em emen-
das impositivas provenientes do governo 
do Estado . Desse valor, mais de 50% serão 
destinados à área da saúde, com destaque 
para a construção da UTI do Hospital Santa 
Teresinha de Braço do Norte, uma das prin-
cipais lutas de Weber . 

Para a educação, Weber destinou mais 
de R$ 1,4 milhão nesse primeiro ano de 
emenda impositiva, sendo que, do mon-
tante, cerca de R$ 800 mil foram programa-
dos para contemplar as Apaes do Sul cata-
rinense .

atendido . Mais de 500 pontes serão benefi-
ciadas com essa indicação, com uma econo-
mia de mais de 90% para o Estado . 

O deputado também apresentou mais 
de 10 projetos de lei, em especial o que 
pede a inclusão do tipo sanguíneo nas car-
teiras de habilitação expedidas no Estado 
de Santa Catarina, já aprovado em plenário . 
Outro projeto a ser destacado é o que visa a 
transparência na gestão de hospitais filan-
trópicos, por meio de portal transparência . 

Um destaque do ano foi a luta contra a 
implantação das quatro praças de pedágio 
do trecho Sul da BR-101 . Essa foi e conti-
nua sendo a maior bandeira de Weber, que 
foi o propositor de audiência pública e de 
moção enviada ao presidente da República . 
O deputado também realizou uma sessão 
especial homenageando os atletas que re-
presentaram Santa Catarina nos Jogos Pan-
-Americanos de Lima neste ano . 

Parlamentares
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