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A Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem a 
honra de conceder, na Sessão Solene do dia  

21 de novembro de 2016, a Comenda do Legislativo 
Catarinense às personalidades e organizações que 

promovem o engrandecimento social, cultural, político 
e econômico do nosso Estado.

Instituída pela Resolução nº 002 de 2008, a 
Comenda unifica as homenagens concedidas pelo 
Parlamento Estadual e prestigia, sem qualquer 

diferenciação, todos os contemplados.

Indicados de forma democrática pelos deputados 
estaduais, os homenageados têm em comum a 

dedicação ao bem-estar dos catarinenses.

17 DE
NOVEMBRO

DE 1889





Precisamos sempre reconhecer os grandes exemplos. Essa é a forma de 
replicar, exponencialmente, boas práticas sociais, o empreendedorismo, 
a inovação e a criatividade da sociedade catarinense.

A instituição da Comenda do Legislativo permite aos parlamentares 
fazer esse reconhecimento das ações que tenham contribuído para 
tornar o Estado mais desenvolvido, mais justo e mais humano.

Na lista dos beneficiados pela honraria, figuram referências de suas 
respectivas áreas. Pessoas, empresas ou entidades filantrópicas que 
contribuíram para tornar Santa Catarina ainda melhor.

A população catarinense construiu um Estado que se destaca em todos 
os indicadores sociais e econômicos. De certa forma, somos referência 
para as outras unidades da Federação.

Destaque para nossa diversificação e, muito por essa importância em 
tantos setores diferentes, o nosso equilíbrio como sociedade, celeiro 
empresarial e entre os Poderes.

Aqui são 42 os agraciados. Outras centenas já receberam. Mas, sem 
dúvida, milhares de referências também mereciam essa que é a 
maior honraria do Poder Legislativo catarinense.

O povo de Santa Catarina é único em seu espírito de realizador. 
Em contraste, sabe reconhecer a necessidade de trabalhar em 
cooperação para construir os avanços necessários e continuar 
à frente.

Tenho certeza que manterá sempre essa essência, o que nos 
destina à difícil, porém necessária, missão de escolher apenas 
42 agraciados. Um problema bom.

Gelson Merisio - Presidente

Valorizar os grandes 
exemplos catarinenses
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Homenageado

César Smielevski

Ada de Luca (PMDB)

Visionário, empreendedor e 
gran  de empresário do setor tecnoló
gico, César Smielevski destacase 
por sua atuação inovadora com pa
pel determinante na sociedade de 
Criciúma, liderando debates e ações 
relativas ao desenvolvimento eco
nômico, político, cultural e social de 
toda a Região Sul e Santa Catarina.

À frente da ACIC, a Associa
ção Empresarial de Criciúma que 
reúne mais de 1.300 associados e 
disponibiliza diversos produtos e 
serviços para as empresas e seus co
laboradores, Smielevski desenvolve 
inúmeros projetos voltados às áreas 
de educação, social, segurança, co
nectividade, cidadania e cultura, 
comprovando assim o seu perfil co
laborativo em busca de uma socie
dade mais justa e humana, sempre 
preocupado com as pessoas.

Natural de Turvo, no Sul de 
Santa Catarina, César Smielevski 
é formado em Ciências da Com
putação pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC). Como 
grande empreendedor,  fundou, em 
1985, ao lado de Cláudio Balsini, a 
empresa Betha Assessoria e Desen
volvimento em Informática Ltda. 
No início das atividades da em
presa, Smielevski foi o responsável 

pelo desenvolvimento de sistemas, 
enquanto o sócio Balsini expandia o 
portfólio de clientes.

Impulsionada pelo crescimento, 
em 1989, a empresa Betha Sistemas 
focou suas atividades no desenvol
vimento de softwares para gestão 
pública. A partir disso, tornouse 
referência nacional no desenvol
vimento de softwares para gestão 
pública, primando pela inovação, 
melhoria contínua, valorização das 
pessoas e a satisfação dos clientes. 
Com o crescimento exponencial 
da empresa, Smielevski e Balsini 
se afastaram da direção da empresa, 
em 2005, integrando o Conselho de 
Administração.

César Smielevski continuou seu 

ativo trabalho em prol de Criciúma 
e toda a região quando foi eleito 
presidente da ACIC em 2014, após 
integrar a diretoria executiva da en
tidade por duas gestões. Em 2015 foi 
reconduzido para mais um mandato, 
até dezembro de 2017. Foi presiden
te do CMDE, Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, 
em duas gestões (20122015). É 
fundador do Fórum de Entidades de 
Criciúma, que integra instituições 
como ACIC, CDL, OAB, Maço
naria, Lions e Rotary Club. César 
Smielevski é um exemplo de cida
dão que luta, diariamente, por uma 
sociedade melhor. Merece o nosso 
reconhecimento e o reconhecimen
to de toda Santa Catarina!
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Homenageado

Ivan Zanardo

Aldo Schneider (PMDB)

Sabedoria, carisma, empre
endedorismo e inovação. Sem 
dúvida, essas são algumas das pa
lavras que definem o empresário 
catarinense Ivan Zanardo. Um 
verdadeiro exemplo de homem e 
profissional, que inspira todos a 
sua volta.

Atuando ativamente em todo 
o Sul do Brasil, Ivan Zanardo deixa 
um grande legado por onde passa. 
Dedicando mais da metade da sua 
vida aos segmentos de segurança 
privada e prestação de serviços, Za
nardo, como é conhecido, fez e faz 
parte de sindicatos e federações pre
sentes em todo o país, preocupando
se sempre com a tranquilidade e 
bemestar de todos. E por meio do 
Grupo Zanardo, empresa que fun
dou e administra há mais de qua
tro décadas, na função de diretor
presidente, Ivan consolidase como 
referência para seus mais de 10 mil 
clientes e 3,3 mil colaboradores.

Afinal, um grande homem in
veste não só na realização dos seus 
próprios sonhos, mas nos sonhos 
de outras pessoas. Ivan Zanardo é 
assim, possui a essência de um ver
dadeiro empreendedor, por isso, 

investiu nos seus sonhos e segue 
acreditando nas pessoas. Tendo na 
ética e no respeito às pessoas suas 
principais diretrizes de trabalho, 
com uma simplicidade inspirado
ra, valoriza todos a sua volta, sem 
distinção de cargos e ocupações.

Natural de Joaçaba, Santa 
Catarina, é alvo de grande admi
ração e respeito de seus colegas e 
da comunidade. Zanardo é filho 
de Joaquim e Amélia Zanardo e 
tem na família seu grande alicer
ce. Com a esposa Lígia, formou 
uma família sólida, na qual é pai 
de Sérgio Ricardo, Solange Tere
zinha e Marcos Antônio Zanardo, 

grande parceiro na administração 
das empresas.

Hoje, a trajetória de vida de 
Ivan se confunde com a trajetória 
dos segmentos de segurança priva
da e prestação de serviços em todo 
o Brasil e, principalmente, com a 
história de sucesso do Grupo Za
nardo, que há quatro décadas faz 
a diferença na vida de milhares de 
pessoas e empresas. Segundo Za
nardo, “para chegar até aqui, foi 
preciso muita vontade de vencer, 
colocar os pés no chão, trabalhar 
sempre com boas intenções de 
fazer uma excelente prestação de 
serviços”.
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Homenageado

Arno Buerger Filho

Ana Paula Lima (PT)

O empresário Arno Buerger 
Filho é um personagem apaixo
nado por Blumenau, uma cidade  
charmosa e elegante, inovadora 
e empreendedora. Comerciante, 
liderança empresarial, incenti
vador do esporte. São muitas as 
facetas deste homem extraor
dinário, que sempre esteve na 
vanguarda e conectado com a 
modernidade. 

Arninho, como é conhecido, 
tem formação em Direito e Eco
nomia, pósgraduação em Ad
ministração, no Rio de Janeiro, 
e tem no comércio sua trajetória 
profissional. Desde os tempos da 
tradicional Casa Buerger, loja re
ferência no ramo de confecções, é 
um visionário, com ideias avante 
de seu tempo.

Foi presidente da CDL Blume
nau por dois mandatos (de 1995 a 
1997 e de 1997 a 1999), período 
em que imprimiu à entidade pro
tagonismo na construção e con
solidação de grandes marcas na 
cidade, além de ter sido diretor do 
Sindilojas em várias gestões. 

Como presidente da CDL Blu
menau, foi responsável pela reur
banização da rua XV de Novem
bro, projeto inovador e modelo 

para o país e que revitalizou o co
mércio da cidade, numa parceria 
entre a iniciativa privada e o po
der público. Com o então prefei
to Décio Lima, animou lojistas e 
comerciantes para que o centro da 
cidade voltasse a ter vida e brilho, 
retomando as vendas e a geração 
de empregos. 

Também foi grande incenti
vador da restauração da Casa do 
Comércio, um patrimônio cultu
ral e arquitetônico de Blumenau. 
O prédio histórico, que já foi ma
ternidade (década de 1920), hotel  
(década de 1950) e restaurante 
(final da década de 1960), hoje 
abriga a sede da CDL, Sindilojas, 
Senac Restaurante e Espaço Cul

tural Casa do Comércio. 
Arno Buerger Filho é um lí

der que ama Blumenau, para ele 
a melhor cidade do mundo. Além 
de sua atuação profissional e em
presarial, foi um incentivador dos 
esportes no município, tendo sido 
atleta nas décadas de 1960 e 1970 
e  dirigente esportivo do Blume
nau Esporte Clube (BEC) e do 
Clube Atlético Metropolitano, 
mais recentemente.

Por tudo isso, no ano 2000, 
Arno Buerger Filho foi agraciado 
pela Câmara de Vereadores de 
Blumenau com o título de Cida
dão Emérito de Blumenau, em 
reconhecimento pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade 
blumenauense. 

Filho de Arno Buerger e Ade
laide Buerger, de quem herdou a 
vocação para o comércio, é pai de 
Cristiano Schaefer Buerger, Aline 
Schefer Buerger Mugnaini, Arno 
Buerger Neto e Bruna Schaefer 
Buerger Bertoldi.

Arno Buerger Filho é um es
pírito iluminado que deixa sua 
marca em tudo o que faz. A ele 
rendemos nossa homenagem, 
com a Comenda do Legislativo 
Catarinense.
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Homenageado

Grupo Coral e Musical Edelweiss

Antonio Aguiar (PMDB)

A indicação do deputado Anto
nio Aguiar para que o Grupo Coral e 
Musical Edelweiss receba a Comen
da do Legislativo Catarinense reflete 
o reconhecimento do trabalho de
senvolvido pelo conjunto por mais 
de três décadas em favor da preser
vação da cultura musical germânica 
em Santa Catarina. Durante esse pe
ríodo, o repertório foi ampliado para 
a música popular brasileira, clássica, 
folclórica e religiosa.

O grupo foi fundado em 1985, 
na Sociedade Ginástica e Desportiva 
São Bento. Desde então, o conjunto 
regido pela maestrina Leones Ma
lewschik Rudnick já ultrapassou a 
marca de 500 apresentações. Elas fo
ram realizadas em municípios catari
nenses e de vários estados brasileiros, 
bem como em outros países, como 
Argentina, Alemanha, Áustria, 
Liechtenstein, República Tcheca e 
África do Sul.

O Edelweiss tem sua história 
registrada em discos e CDs. Já parti
cipou de gravações de telenovela da 
Rede Globo e foi destaque em festi
vais. Além disso, sempre abrilhanta 
a tradicional Schlachtfest, de São 
Bento do Sul, onde também realiza 
concertos natalinos anualmente.

A orquestra se apresenta com 

violinos, viola, violoncelo, violão, 
guitarra, contrabaixo, flautas doce 
e transversa, clarinete, percussão, 
bateria e piano. Conta, ainda, com 
um afinadíssimo coro de sopranos, 
mezzosopranos, contraltos, tenores 
e baixos. Desenvolve apresentações 
com a participação de renomados 
arranjadores e maestros, graças ao in
cansável trabalho da regente Leones.

O grupo leva o nome de uma flor 
que nasce nos Alpes, a mais de 1,7 
mil metros de altitude, e pode viver 
por mais de 100 anos. Por esse mo
tivo, o Edelweiss é símbolo do amor 
imortal que a comunidade de São 
Bento do Sul mantém por seu con
junto. O sentimento é retribuído 
pelos musicistas e cantores, que refle

tem o potencial cultural da cidade de 
origem. O conjunto, que já se tornou 
expressão da arte do Planalto Norte, 
agora é reconhecido também pelo 
Poder Legislativo de Santa Catarina.

Ao longo de três décadas de ati
vidades, já passaram pelo Edelweiss 
190 músicos e cantores. A atual 
formação conta com 37 integrantes, 
sendo que cinco fundadores do con
junto atuam até hoje. A maestrina 
Leones compõe o grupo desde o iní
cio, ao lado dos filhos Igor, Natascha 
e Roy e da irmã Liane Malewschik 
Mafra. Ela é mãe do arranjador Rai
ner Mafra, que teve participação fun
damental na gravação do CD “Ede
lweiss Canta, Canta Mais”, de 2015, 
que marcou os 30 anos do conjunto. 
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Homenageado

Alvaro de Calazans Gayoso Neves

Carlos Chiodini (PMDB)

Alvaro Gayoso é engenheiro 
civil, empreendedor nato e um 
empresário de sucesso. Nascido em 
Blumenau, em 3 de dezembro de 
1929, formouse em Engenharia 
Civil em 1953, na Escola Nacional 
de Engenharia, no Rio de Janeiro. 
Sua formação profissional trouxe o 
conhecimento técnico necessário 
para aprimorar sua carreira como 
engenheiro, empresário, bem 
como reconhecido consultor.

Gayoso se destaca pelo seu 
pioneirismo na introdução técnica 
e prática de diversas tecnologias 
construtivas em nosso estado. A 
frente da empresa Emtuco, em 
1957 retorna a Santa Catarina 
para ser um dos responsáveis pela 
construção e instalação de impor
tantes obras de infraestrutura no 
Norte catarinense e Vale do Ita
jaí. Destacamse as rodovias entre 
Blumenau e Itajaí, de 1957 e 1958; 
entre Joinville e São Francisco do 
Sul, de 1958 a 1959; e entre Cam

po Alegre e Rio Negrinho, de 
1964 a 1966. Seu trabalho inclui 
também a implantação dos aero
portos de Navegantes, em 1961, 
e de Joinville, em 1963, além da 
ferrovia que interliga Itajaí, Blu
menau e Rio do Sul.

Em 1966, Alvaro Gayoso 
fundou a Engepasa, empresa que 
contribui na restauração de vias 
urbanas e portos, e que tem seu 
trabalho reconhecido no desen

volvimento de projetos especiais, 
tais como habitações populares, 
conjuntos residenciais e urbani
zação de lotes, sempre buscando 
uma prestação de serviço que ob
serva o menor impacto ambiental.

Por todo seu trabalho ao longo 
de quase 60 anos, já recebeu diver
sas homenagens, como a medalha 
de Honra ao Mérito da Câmara 
Municipal de Lages, em 1995, o 
título de Engenheiro do Ano do 
Centro de Engenheiros e Arqui
tetos de Joinville, em 1998, e foi 
escolhido como Empresário do Sé
culo da Construção pelo Sindicato 
da Indústria da Construção Civil 
(Sinduscon) e Conselho Regio
nal de Engenharia e Arquitetura 
(CREA), no ano 2000.

A Comenda do Legislativo 
Catarinense é mais um reconhe
cimento a um grande cidadão ca
tarinense que trabalha incessan
temente pelo desenvolvimento e 
aprimoramento de Santa Catarina.
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Cesar Valduga (PCdoB)

Homenageado

Victorino Biazio Zolet

Neto de italianos, Victorino 
Biazio Zolet nasceu em 3 de feve
reiro de 1930 em Parai, então mu
nicípio de Lagoa Vermelha (RS). 
Cursou o primário em Concórdia 
(SC), onde aprendeu a falar o por
tuguês, pois em família só falavam 
o dialeto vêneto.

Com 15 anos, ingressa no pri
meiro emprego, no Frigorífico Sa
dia. Após quatro anos, deixa o tra
balho para ser chofer de caminhão.

Em 1950, inspirado no tio fotó
grafo, Albino Deboni, passa a atuar 
na mesma profissão. Em União da 
Vitória e Caçador cursa o ginásio, 
diplomandose técnico em contabi
lidade. Chega a Chapecó em 1956, 
onde instala seu estúdio de foto
grafia. Em 1960 casase com Zilma 
Therezinha Aiolfi, com quem teve 
quatro filhos e sete netos.

Com o casamento, família e 
negócios consolidados, passa a 
atuar na vida comunitária chape
coense foi um dos sócios funda
dores do Sindicato do Comércio 
Varejista (Sicom), do Clube de 

Diretores Lojistas (CDL) e da As
sociação dos Aposentados e Pen
sionistas. É sócio há mais de 30 
anos do Clube Recreativo Cha
pecoense, Clube Recreativo e Es
portivo Industrial, Clube de Tiro, 
Caça e Pesca Caramuru e Country 
Club. Atuou com destaque na As
sociação Comercial e Industrial de 
Chapecó (ACIC), onde foi presi
dente por dois anos, e por mais de 
20 anos na Ação Social Diocesana 
no Movimento Familiar Cristão.

Sóciofundador do Lions Clu

be Chapecó, onde atua há 53 anos, 
é também membro do gabinete da 
governadoria e eleito governador 
do distrito L23  nos anos 1975/76, 
recebendo a distinção de Gover
nador 100%, pelo cumprimento 
das metas estabelecidas.

Reconhecido por sua orató
ria, Victorino profere palestras 
no meio leonístico, Movimento 
Familiar Cristã, além do programa 
Vida Empresarial, promovido pela 
ACIC em convênio com a Uno
chapecó. 

Desde sua chegada a Chapecó 
procurou registrar aspectos da vida 
da cidade, pessoas e costumes, 
incluindo indústrias e comércio, 
criando grande acervo fotográfico.

Em 2006, lançou seu livro 
“Victorino B. Zolet – 50 anos 
Fotografando Chapecó”, uma 
coletânea com mais de 500 fotos 
históricas.

Por esse fato, foi homenagea
do pela Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina, em 2006, com o 
título de Cidadão Catarinense.
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Homenageado

Associação Beneficente da  
Indústria Carbonífera - SATC

Cleiton Salvaro (PSB)

Criciúma era uma cidade ti
picamente operária nos anos de 
1950 e se debatia com um angus
tiante problema políticosocial: a 
falta de qualificação. A situação 
era grave, principalmente nos 
meios operários das minas de car
vão, pois faltava conscientização e 
mão de obra, o que comprometia a 
qualidade de vida das pessoas e o 
desenvolvimento da região.

Pensando em sanar os proble
mas do cenário da época, surge em 
2 de maio de 1959, por iniciativa 
da indústria carbonífera, a Socie
dade de Assistência aos Trabalha
dores do Carvão (SATC), focada 
na preparação de profissionais, 
bem como na assistência social.

Em 10 de abril de 1963 era 
inaugurada a Escola Industrial, 
em parceria com o Senai, inician
do com cursos de aprendizagem 
industrial. Em 1969, com o nome 
de Escola Técnica General Os
valdo Pinto da Veiga, começaram 
os cursos técnicos, que até hoje 
suprem as necessidades do merca
do de profissionais em todo o es
tado de Santa Catarina e também 
no país.

Nos dias atuais, a SATC, ago
ra chamada de Associação Benefi

cente da Indústria Carbonífera de 
Santa Catarina, entidade sem fins 
lucrativos, filantrópica e perten
cente ao segmento comunitário, é 
um braço social da atividade car
bonífera.

Desde 1959 a instituição já 
passou por várias revitalizações. 
Em 2008, atendendo a uma so
licitação de mercado, constituiu 
um novo organograma, que con
templa duas grandes áreas prin
cipais: A SATCEDU, composta 
pela Escola Educacional Técnica 
Satc (Edutec), Cursos Livres, Fa
culdade Satc e Pósgraduação, e a 
SATCTEC, com os laboratórios 
Laec, Laqua, Lametro e Labgeo, 
Centro Tecnológico de Carvão 

Limpo (CTCL) e Incubadora.
O campus tem 60 laboratórios 

com equipamentos de nível tecno
lógico avançado. São 85 salas de 
aula, biblioteca com 40 mil títu
los, complexo esportivo com dois 
ginásios cobertos, dois campos de 
futebol e pista de atletismo. São 
atualmente 7,5 mil alunos e 700 
colaboradores. 

Oferece para colaboradores e 
alunos uma Unidade de Idiomas 
(UDISATC), proporcionando o 
ensino de línguas estrangeiras a 
baixo custo. Além da sede em Cri
ciúma, a SATC conta com uni
dades em Orleans e Turvo, além 
de cursos técnicos nas cidades de 
Imbituba e São Ludgero.
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Homenageado

Rede Feminina de Combate  
ao Câncer de Joinville 

Dalmo Claro (PSD)

Há 33 anos, a Rede Femi
nina de Combate ao Câncer de 
Joinville desenvolve ações que 
promovem a saúde física e mental 
das mulheres vítimas do câncer. A 
Rede Feminina trabalha na pre
venção do câncer do colo do útero 
e mama, atendendo aproximada
mente 600 mulheres por mês na 
maior cidade do Estado, ofertando 
exames preventivos e acompanha
mento das pacientes.

A Rede Feminina conta com 
Grupos de Apoio, pessoas engaja
das na causa que distribuem cestas 
básicas às famílias atingidas pela 
doença e que estão cadastradas no 
projeto. Os voluntários da Rede 
ministram palestras nas empresas 

e escolas da cidade, transmitindo 
informações relevantes sobre os ti
pos de câncer, os exames preventi
vos e seus respectivos tratamentos. 

Pelos relevantes trabalhos 

desenvolvidos na Rede Feminina 
de Combate ao Câncer e sua re
levância e alcance social, essa é 
meritória da respectiva comenda 
do Legislativo Catarinense 2016.
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Homenageado

Moacir Gervázio Thomazi

Darci de Matos (PSD)

Joinville é uma cidade conhe
cida pela dedicação das pessoas 
para com o trabalho voluntário. 
São mais de 500 ONGs criadas 
com o objetivo de servir o bem 
comum. E a entidade que melhor 
representa este espírito altruísta 
de nossos moradores é o Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Join
ville, que funciona ininterrupta
mente há 124 anos. São pessoas 
que trabalham normalmente, mas 
parte de seu tempo livre é dedica
do à corporação que não apenas 
combate incêndios, mas realiza 
um trabalho de prevenção que é 
modelo no Brasil.

 Essa explanação inicial é ne
cessária para entender a impor
tância de nosso homenageado, 
o empresário Moacir Thomazi, 
presidente da Associação Cor
po de Bombeiros Voluntários de 
Joinville e da Associação Empre
sarial de Joinville (ACIJ), criada 
há 105 anos. Ele é um exemplo 
do empreendedor de sucesso, di
rigindo por 29 anos A Notícia, o 
maior jornal de Joinville em seu 
período áureo, mas que também 
se envolve com o trabalho volun
tário e com a comunidade.

 Como cidadão preocupado 

com o progresso da comunidade, 
participou de outras atividades 
que elevaram o seu nome como 
líder. Entre 1999 e 2001  presidiu 
a ACIJ pela primeira vez, quan
do liderou amplo movimento em 
prol da duplicação da BR101, 
entre Itajaí e a divisa do estado 
do Paraná, com parâmetros de se
gurança e qualidade de obras mais 
elevados. Como diretor da ACIJ 
liderou Grupo de Trabalho que 
levou a entidade a inaugurar uma 
nova sede, em junho de 2006. Em 
2016 foi escolhido presidente da 
ACIJ para um novo mandato de 
dois anos.

Foi secretário de Estado da 
Educação, e vale destacar, entre 

outras iniciativas, a descentra
lização do fornecimento de me
renda escolar, projeto pioneiro do 
Estado que privilegiou produtores 
rurais e fabricantes de alimentos 
de Santa Catarina. Neste período 
foi eleito presidente do Conselho 
Nacional de Secretários Estaduais 
de Educação.

Padre Vieira dizia que “para 
falar ao vento, bastam palavras; 
para falar ao coração, são neces
sárias obras”. Moacir Thomazi 
tem um cabedal de realizações 
ao longo de sua vida que toca os 
corações dos moradores de San
ta Catarina. Por isso, nada mais 
justo que receba esta comenda do 
Legislativo Catarinense.
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Homenageado

Osvaldo Schneider

Dirce Heiderscheidt (PMDB)

Osvaldo Schneider é refe
rência de cidadão comprometido 
com os interesses públicos em 
prol dos catarinenses. Integran
te do Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB),  governou o 
município de Gaspar entre 1973 
e 1977. 

Paca, como popularmente 
é conhecido teve atuação mar
cante em Gaspar, à frente de 
diversas iniciativas inovadoras 
como a construção do Colégio 
Frei Godofredo, da Avenida das 
Comunidades, da implantação da 
Biblioteca Pública Dom Daniel 
Hostin e da construção da segun
da ala do Hospital Nossa Senhora 

Perpétuo Socorro.
No período de seu mandato, 

foi elaborado o primeiro Plano 
Diretor do Município, implan

tado o Cadastro Técnico Imobi
liário e começaram a circular as 
linhas de ônibus no interior do 
município, possibilitando ao mo
rador do campo oportunidades de 
trabalho na indústria e no comér
cio da região. 

Criado em 1968 por Neu
za Cavalli, a canção "Saudando 
Gaspar" foi oficializado, em 1973, 
durante sua gestão, como o hino 
oficial de Gaspar. 

Além das atividades políticas 
e empresariais, seu apoio às ações 
sociais sempre foi destaque, con
tribuindo sobremaneira com as 
causas direcionadas à melhoria de 
vida da população gasparense.
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Homenageado

Cooperativa Alternativa da Agricultura 
Familiar - CooperFamiliar

Dirceu Dresch (PT)

A Cooperativa Alternativa da 
Agricultura Familiar (CooperFa
miliar) foi criada em 17 de abril 
de 1995 sob a necessidade e a  im
portância de se ter um instrumento 
que viabilizasse o trabalho dos agri
cultores na cooperação agrícola e 
nas compras coletivas de produtos 
e insumos na região Oeste de Santa 
Catarina. É uma sociedade de na
tureza civil e de responsabilidade 
limitada, sem fins lucrativos.

Todo o processo organizativo 
da entidade se baseia na adesão vo
luntária e livre do agricultor. Tem 
uma gestão democrática, baseada na 
participação econômica dos coope
rados, autonomia e independência, 
programas de  educação, formação e 
informação, intercooperação e inte
resse pela comunidade.

Sua missão é ser condição es
trutural para a consolidação da pro
dução, industrialização e comercia
lização de produtos e mercadorias 
da agricultura familiar, construindo 
e realizando o debate político ope
racional para o desenvolvimento 
rural com inclusão social.

Sua área de atuação possibilita 
construir redes de cooperação soli
dária entre os agricultores de todas 

as regiões de Santa Catarina. Seu 
foco de organização produtiva se 
concentra na região Oeste, a qual 
tem a estrutura fundiária constitu
ída predominantemente por pro
priedades de agricultores familiares.

A CooperFamiliar é constituída 
por 955 sócios, dos quais, 78% têm 
envolvimento nos programas de
senvolvidos pela cooperativa. Esses 
programas desenvolvem ações de 
formação e de construção de instru
mentos que possibilitem o desen
volvimento alternativo de geração 
e distribuição de renda entre as fa
mílias envolvidas,  demonstrando, 
assim, a possibilidade de construção 
de outro mercado,  mais justo e soli

dário. Destacamse os programas das 
agroindústrias familiares, de agroe
cologia, de comercialização, do lei
te, de acompanhamento técnico e 
de formação e capacitação.

O sistema de rede construído 
pela CooperFamiliar promove a 
gestão ambiental e o uso racional 
dos recursos naturais, permitindo 
potencializar e desenvolver  cada 
vez mais os laços de construção 
coletiva e de efetivação dos pro
cessos produtivo e de mercado,  
tornandose efetivamente uma 
cooperativa alternativa da Agri
cultura Familiar quanto ao mo
delo produtivo, organizativo e 
solidário.
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Homenageado

Hospital e Maternidade São José

Dr. Vicente Caropreso (PSDB)

O Hospital e Maternidade São 
José é uma entidade filantrópica 
que tem como Missão “promover 
assistência à saúde com responsa
bilidade social de forma inovadora 
e sustentável". Sua história está 
diretamente ligada ao município 
de Jaraguá do Sul.

Com muita luta e envolvi
mento da sociedade, a instituição 
teve início em 1926, capitaneada 
pela Sociedade Chauffeurs de Ja
raguá, formada pelos motoristas 
de táxis. A construção do hospital 
teve início em 1935 e a conclusão 
ocorreu em 1936.

No início, a operação ficou a 
cargo das irmãs franciscanas e em 
seguida a coordenação foi passada 
para as irmãs da Sociedade Divina 
Providência. Desde 2010, a coor
denação do hospital está a cargo 
da Associação Hospitalar São José 
de Jaraguá do Sul (AHSJ). No ano 
de 2014, a entidade recebeu do 
Ministério da Saúde o Certificado 
de Entidade Beneficente de Assis
tência Social.

O deputado Dr. Vicente Ca
ropreso, médico neurologista, co
nhece de perto essa história e sua 
vida profissional está diretamente 
ligada à instituição. Foi nesse hos

pital que o parlamentar fez o pri
meiro plantão médico da carreira. 
É membro do corpo clínico e por 
15 anos realizou sobreaviso médi
co na instituição.

A importância do hospital ex
trapola as fronteiras do município 
por ser referência no atendimento 
em urgência e emergência. Tam
bém é credenciado em alta com
plexidade nas especialidades de 
neurocirurgia, ortopedia e onco
logia, atendendo todo o Vale do 
Itapocu.

São 601 colaboradores e um 
corpo clínico com 195 médicos 
credenciados que atendem mais 
de 100 mil pessoas anualmente. 
Hoje, estão em funcionamento 

202 leitos e os procedimentos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
alcançam 78 % dos pacientes.

Está em conclusão o segundo 
bloco de internação, além da im
plantação de duas novas UTIs, 
área administrativa, solário e me
lhorias nas áreas do prontosocor
ro. O hospital está em adiantado 
processo de credenciamento para 
realização de transplantes de cór
nea e de órgãos abdominais.

Com esse projeto de sucesso, 
Jaraguá do Sul terá um dos maio
res e mais modernos hospitais do 
Estado, oferecendo 276 leitos, três 
UTIs, 11 salas cirúrgicas, 260 va
gas de estacionamento, heliporto e 
moderno centro de imagem digital.
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Homenageado

Névio Santana Fernandes

Fernando Coruja (PMDB)

Névio Santana Fernandes nas
ceu em Lages (SC), em 20 de junho 
de 1934. É um ícone da imprensa 
lageana. É casado com Leonete 
Aparecida Lins Fernandes, com 
quem tem seis filhos e três netos.

Jornalista, economista e escri
tor, é membro do Conselho Munici
pal de Política Cultural, na cadeira 
de Literatura, Memória e Patrimô
nio, e da Associação dos Economis
tas do Planalto Catarinense. 

Filiado à União Brasileira de 
Escritores, exerceu por nove anos a 
presidência da Associação Lageana 
de Escritores. É vicepresidente do 
Instituto Histórico e Geográfico 
de Lages e da Serra Catarinense. 
Membro e sócio fundador do Insti
tuto José Paschoal Baggio, também 
integra a diretoria da Associação 
dos Amigos do Museu Malinverni 
Filho.

É detentor de várias honrarias 
concedidas por clubes de serviços 
de Lages, como Rotary e Lions e 

também pela Associação Cata
rinense de Imprensa. Ao longo 
da vida, foi homenageado pelas 
Câmaras Municipais de Lages, 
Urubici e Correia Pinto e também 
recebeu o título de Colaborador 
Emérito do Exército. Possui a Me
dalha Licurgo Costa, na área das 
Comunicacões.

Há 61 anos faz jornalismo. 
Iniciou aos 13 de idade, escreven
do um jornal de próprio punho, 

denominado A Cidade, que cir
culava semanalmente e era lido 
de mão em mão. Com o apoio 
de algumas personalidades locais, 
passou a ser correspondente da 
Gazeta Esportiva, de São Paulo, 
e do Diário de Notícias, de Porto 
Alegre. Paralelamente, colabora
va com os jornais locais Guia Ser
rano e Região Serrana. Em 1956 
ingressou no Correio Lageano, a 
convite do empresário José Pas
choal Baggio onde, por 39 anos, 
foi editorchefe. Ao longo de sua 
atividade diária no jornal, entre
vistou dez presidentes da Repú
blica e um primeiroministro, por 
ocasião do regime parlamentaris
ta, na década de 1960. 

Atualmente é colaborador 
desse diário e já publicou 9.651 
artigos. Dotado de uma memória 
fora do comum, gosta de fazer ma
térias sobre educação. Palmeirense 
e cinéfilo, já foi suplente de verea
dor e tem saudade dos anos 1950. 
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Homenageado

Joaquim Coelho Lemos

Gabriel Ribeiro (PSD)

Merecedor de todo o reconhe
cimento, este mineiro de nascença 
é catarinense de alma e coração. 
Joaquim Coelho Lemos veio para 
Santa Catarina em 1974, onde 
iniciou suas atividades profissio
nais como engenheiro eletricista 
nas Centrais Elétricas de Santa 
Catarina, em Joaçaba. Na Celesc, 
Joaquim atuou em diversas cidades 
do estado e assumiu diferentes car
gos, que o levou a conhecer mui
ta gente, pois o seu trabalho era 
diretamente com as comunidades 
de cada local. Ingressou na políti
ca no ano de 1986, ano em que se 
candidatou a deputado estadual, al
cançando a 1ª suplência. Em 1988 
assumiu, por quatro meses, uma ca
deira na Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina e, no ano seguinte, 
foi eleito novamente deputado es
tadual, permanecendo até 1995. 
Do ano de 1999 a 2010 assumiu 
importantes cargos públicos, como 
executivo de gabinete e assessor 
parlamentar no Senado Federal.

Carismático e muito prestati
vo, Joaquim Lemos possui uma sig
nificativa atuação nas atividades 
comunitárias e sociais do Estado: 

sócio e expresidente do Rotary 
Club Chapecó  Oeste; Diretor e 
vicepresidente da APAE de Cha
pecó; Coordenador do CAP – Co
legiado de Administração Pública 
e, em 2011, assumiu a presidência 
da Fundação Nova Vida, em Flo
rianópolis. Desde que assumiu a 
presidência da Fundação Nova 
Vida, os relatórios apenas compro
vam a sua excelente gestão. Com 
ideias inovadoras, Joaquim Lemos 
iniciou suas atividades frente à 
Fundação com o objetivo de im
plementar o lema “Priorizando as 
Pessoas”. Em conjunto com sua 
equipe e tendo como patrocinador 

fundamental o governo do Estado, 
criou novos vetores de atuação, 
estimulando ações para minorar 
os efeitos dos problemas sociais 
catarinenses sobre os mais vul
neráveis: crianças, adolescentes 
e idosos. Hoje a Fundação Nova 
Vida é considerada parceira social 
dos cidadãos catarinenses. Suas 
ações são voltadas para pessoas 
com vulnerabilidade e risco social, 
diretamente ou através de entida
des assistenciais sem fins lucrati
vos.  Atua junto às comunidades 
empobrecidas ou em dificuldades, 
através de programas e projetos 
consolidados, ajudas e socorros.
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Homenageado

Francisco Cardoso de Camargo Filho

Gean Loureiro (PMDB)

Francisco Cardoso de Camar
go Filho, nosso Cochi Camargo, 
professor universitário e compe
tente administrador, tanto na área 
universitária como também na ad
ministração pública. Por onde pas
sa deixa um legado de amizades, 
feitos profissionais e um caminho 
promissor para os demais que o se
guirão. Sempre enaltece, aglutina 
e fortalece suas equipes em toda a 
sua trajetória.

Adotou Santa Catarina como 
seu rincão e fixou sua residência 
em Florianópolis, precisamente há 
17 anos.

Desempenhou e desempe
nha sua habilidade profissional 
como secretário parlamentar na 
Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc). Na Secretaria 
de Estado da Saúde foi um gran
de colaborador na implantação 
no Sistema SUS na especiali
dade de órteses e próteses. Na 
Agência de Regulação dos Servi

ços Públicos (Agesc) conseguiu 
estabelecer o equilíbrio econô
mico e financeiro no setor do 
gás canalizado em todo o estado 
catarinense. Feito este reconhe
cido pelo Tribunal de Contas 
do Estado, Ministério Público e 
demais instituições relacionadas 
ao setor. Atualmente é diretor 
de Previdência no Instituto de 
Previdência de Santa Catari
na (Iprev). Como especialista, 

participou de bancas examina
doras de conclusão de cursos na 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e também na 
Cesusc, dedicandose  sempre ao 
conhecimento e a inovações.

Com esse espírito conciliador 
e solidário realiza conquistas e 
avança sempre com os seus pro
jetos e objetivos  que culminam 
no bemestar social catarinense. 
Cochi sempre atua em bastidor, 
é dedicado à família, cristão e de 
pronto atendimento aos que o 
procuram. É um “catarinense de 
coração”.

Pelos motivos elencados, pelo 
trabalhador dedicado e que sem
pre busca a felicidade das pessoas, 
pelo bom caráter e profissionalis
mo incondicional é que o deputa
do estadual Gean Loureiro indica 
o professor Francisco Cardoso de 
Camargo Filho para ser homena
geado com a Comenda do Legisla
tivo Catarinense.
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Homenageado

Adalberto Sedlacek

Gelson Merisio (PSD)

Fundada em outubro de 1999, 
na cidade de Itajaí, a Polymport é 
referência catarinense em diversos 
segmentos, tais como embalagens 
PET para bebidas, alimentos, cos
méticos e fármacos, venda e distri
buição de resinas de plástico. Hoje, 
o grupo formado por sete empresas 
que atuam também nos setores de 
logística portuária e industrial tem 
um histórico que mostra os avanços 
de um empresário que soube cons
truir seu próprio futuro. 

A semente que deu origem ao 
Grupo Poly foi plantada em 1998, 
nas primeiras importações de ar
tigos para lojas de R$ 1,99 feitas 
por Adalberto Sedlacek. Nos pri
meiros anos de 2000, a empresa 
passou a trabalhar com a importa
ção de polipropileno e já registrou 
um crescimento expressivo dos 
negócios. A entrada nesse novo 
mercado identificou uma vocação 
e levou a Polymport a investir em 
uma expansão.

A marca de um grande empre

endedor também é saber identificar 
grandes oportunidades. Um fator 
importante que contribuiu para fir
mar o nome da Polymport no mer
cado foi a parceria com a empresa 
uruguaia Cristalpet. Hoje as duas 
empresas juntas formam a maior 
produtora e distribuidora de prefor
mas de embalagens PET do Brasil.

Em 2009, o empresário fundou 
um terminal marítimo privativo, 
nascendo o primeiro braço logísti
co do Grupo Poly. Em seguida, fo

ram criadas mais quatro empresas 
de logística, constituindose um 
dos maiores grupos empresariais de 
logística integrada do Sul do país.

O empresário Sedlacek sem
pre soube que a chave do trabalho 
de sua empresa era proporcionar 
a cada cliente produtos de quali
dade, com muita agilidade e com
petência, independentemente de 
qual fosse esse produto. Por esses 
fatores, e por estar alinhado a uma 
das grandes vocações econômicas 
de Santa Catarina, o comércio ex
terior, indico o empresário Adal
berto Sedlacek, CEO do Grupo 
Poly, para receber a Comenda do 
Legislativo Catarinense.

Sedlacek é um empresário que 
sabe que na crise sempre há espaços 
para crescer. A carreira de sucesso, 
que construiu com esforços pró
prios, é uma prova de que o talento 
empreendedor catarinense supera 
as barreiras burocráticas e estrutu
rais existentes no Brasil para ven
cer, apesar de todas as dificuldades.
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Homenageado

Luiz Gonzaga Carvalho

Ismael dos Santos (PSD)

O deputado Ismael dos Santos 
reconhece a brilhante trajetória 
de Luiz Gonzaga Carvalho, que 
desde muito cedo já enfrentava as 
dificuldades da vida e hoje é desta
que no empreendedorismo indus
trial catarinense. Nascido na cida
de de Imbituba em 21 de setembro 
de 1970, desde cedo já sabia o que 
era trabalho. Ainda na infância 
vendeu picolé, capinou quintal e 
exerceu muitas outras funções, até 
que, aos 15 anos, ficou incumbido 
de ajudar a mãe a criar os irmãos e 
a cuidar de uma pequena lancho
nete, mais tarde restaurante. Em 
1988, já com 18 anos de idade, 
inaugurou um pequeno hotel com 
o nome da família, Hotel Irmãos 
Carvalho. Aos 22 anos, foi fun
cionário de uma transportadora 
por quase dois anos, de onde saiu 
para alçar seu primeiro voo solo, 
começando um pequeno escritório 
de intermediação de cargas. Com 
a expansão do negócio, sentiu a 
necessidade de abrir sua própria 
transportadora. 

Em 1998, mudou de ramo e 
apostou em uma rede de lojas de 

revestimento cerâmico, nascendo 
assim a Revest  Pisos, na Grande 
Florianópolis, contando com sete 
lojas. Em 2004, criou a Inkor In
dústria Catarinense de Cola e 
Rejuntes LTDA, a qual tem três 
unidades fabris, sendo uma em 
Osório, no Rio Grande do Sul. 

Atualmente, a empresa tem 
forte atuação na construção civil, 
setor no qual, além das indústrias 
de argamassas, rejunte, tintas, 
complementos e impermeabilizan
tes, o grupo tem uma construtora e 
metalúrgica. 

Hoje, na cidade de Imbituba, 

Luiz Gonzaga está empreendendo 
mais uma grande obra, uma fábrica 
para produzir blocos de concreto 
celular. Esse novo empreendimen
to irá gerar cerca de 300 empregos. 
Formado em Administração pela 
Universidade do Vale do Itajaí 
(Univali), Luiz tem forte atuação 
no meio social, fez parte da As
sociação Empresarial de Palhoa 
(Acip), foi patrão de CTG e auxi
lia muitas ações sociais com apoio 
e patrocínio. Dentre eles, destaque 
ao apoio ao Corpo de Bombeiros 
que o agraciou com o título de 
Amigo dos Bombeiros. 
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Homenageado

Sérgio Ivan Margarida
(In Memoriam)

Jean Kuhlmann (PSD)

Tratase de uma justa home
nagem a uma grande liderança 
blumenauense. Falecido em 11 de 
novembro de 2015, Sérgio Ivan 
Margarida era um idealista e sem
pre procurou atender à comunida
de da melhor maneira possível, seja 
através do seu trabalho como tabe
lião de notas e protestos, seja pela 
sua atuação social e empresarial.

Nascido em Blumenau no dia 
3 de dezembro de 1947, Sérgio 
prestou vestibular para o curso de 
Direito na Universidade Federal 
de Santa Catarina no ano de 1966. 
Lá, iniciou seus estudos em 1967.

Em 1972 prestou concurso pú
blico para o Tabelionato de Notas 
e Protesto da Comarca de Joaçaba. 
Classificado em 1º lugar, assumiu 
as funções como titular do 2º Ta
belionato de Notas e Protesto em 
29 de maio do mesmo ano.

Após dois anos de exercício 
no cargo de tabelião, permutou 

com seu pai, Benjamin Margarida, 
e assumiu como titular do 1º Ta
belionato de Notas e Protesto da 
Comarca de Blumenau, na data de 
14 de setembro de 1974.

Idealista, Sérgio Margarida foi 
um dos maiores nomes da ativida
de notarial em Santa Catarina e 
no Brasil. Sempre foi homenage
ado com carinho e distinção pelos 
seus colegas de profissão.

Maior prova disso foi ter sido 
agraciado pelos demais notários 
catarinenses com o título “Notá
rio Destaque” do Estado, por conta 
das comemorações dos 450 anos do 
notariado do Brasil, em evento rea
lizado na cidade do Rio de Janeiro.

Em âmbito nacional, foi vice
presidente do Colégio Notarial do 
Brasil em 2005, entidade na qual 
fez parte da diretoria até 2010, e 
que hoje é representada em Santa 
Catarina pelo filho, Otávio Gui
lherme Margarida.

Foi também uma destacada li
derança empresarial em Blumenau 
e, por longo período, fez parte do 
conselho deliberativo da Associação 
Empresarial de Blumenau (Acib).

Os ideais de Sérgio permane
cem na figura de sua esposa Iria 
Coutinho Margarida, companhei
ra de vida desde 1972, dos filhos 
Otávio, Rafaela e Roberta, e de 
seus seis netos.
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Ricardo Aníbal Boos  
(In Memoriam)

João Amin (PP)

Natural de Guabiruba, em 
Santa Catarina, Ricardo Aníbal 
Boos, chamado de “Richard” pelos 
amigos de infância, sempre foi uma 
pessoa muito generosa e carismáti
ca. Por onde passava, fazia novos 
amigos e impressionava pela sua 
honestidade, inteligência, com
petência e sensibilidade para lidar 
com as adversidades da vida e os 
conflitos humanos.

Formouse em Ciências Con
tábeis em 2003 pelo Centro Uni
versitário de Brusque (Unifebe). 
Atuou na área contábil desde os 
15 anos de idade. Sempre foi uma 
pessoa dedicada e comprometida 
tanto na vida profissional, quanto 
na pessoal.

Com forte influência política 

na família – seu avô Carlos Boos foi 
o primeiro prefeito eleito da cida
de –, Ricardo foi filiado ao Partido 
Progressista (PP). Presidiu o parti
do em Guabiruba de junho de 2013 
até seu falecimento. 

Participou do processo de im
plantação da Câmara dos Dirigen
tes Lojistas (CDL) em Guabiruba e 
foi diretor financeiro da entidade. 
Tinha ampla atuação comunitária, 
sempre disposto a contribuir com a 
sociedade e em prol de sua região.

Filho de Aníbal e Mariana 
Boos, irmão de Carlos Waldemar 
e Juliano Luis, Ricardo era casado 
com Ana Cristina Schaefer Boos 
e pai de Raphaela Schaefer Boos 
(que na data de seu falecimento ti
nha apenas nove meses de idade). 
Apesar do pouco tempo que pôde 
conviver com sua filha, foi um pai 
exímio e muito amoroso.

Ele faleceu no dia 17 de novem
bro de 2015, aos 35 anos, após qua
tro anos de luta contra um câncer.
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Associação das Voluntárias  
do Hospital São Roque

José Milton Scheffer (PP)

Amenizar o sofrimento dos 
pacientes, garantir um espaço dig
no para os profissionais da saúde 
e aqueles que buscam a cura para 
seus males. Com esses objetivos, 
em 2007, num encontro de mu
lheres, nasceu a ideia de se criar 
uma entidade que unisse forças em 
prol do Hospital São Roque, em 
Jacinto Machado, no Sul de Santa 
Catarina. 

Motivadas pelas dificuldades 
e adversidades que a instituição 
de saúde passava para manter suas 
portas abertas, essas mulheres, em 
15 de julho de 2008, após diversas 
reuniões, deram início à Associa
ção das Voluntárias do Hospital 
São Roque (AVHSR),  com 25 
sócias fundadoras, regida por um 
estatuto e sem fins econômicos.

Inicialmente as voluntárias 
tinham como ações a realização 
de bingos, rifas, campanhas de do
ação de alimentos, medicamentos 
e material de limpeza, assim como 
envolver toda a comunidade na 

luta pelo hospital. Toda essa mo
bilização resultou, já no primeiro 
ano da associação, na pintura de 
todo o Pronto Atendimento e da 
parte externa do São Roque.

A AVHSR está presente em 
eventos municipais ou mesmo fora 
do município, sempre buscando 
recursos em prol do Hospital São 
Roque de Jacinto Machado, atra
vés do seu brechó, que além de ter 
uma sala na instituição, também é 
levado em feiras. 

E assim, solidárias e compro
metidas com o amor ao próximo, 
a Associação das Voluntárias do 
Hospital São Roque vem fazendo 
a diferença na vida da comunidade 
de Jacinto Machado ao longo dos 
oito anos de fundação, asseguran
do o funcionamento do hospital 
e o bemestar daqueles que por lá 
passam. Por todo esse trabalho, é 
que a associação merece receber 
a Comenda do Legislativo Cata
rinense.
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Associação Catarinense de  
Autismo - ASCA

José Nei Alberton Ascari (PSD)

A Associação Catarinense de 
Autismo (Asca) nasceu da neces
sidade e do desejo de organização 
do segmento que pesquisa o tema, 
atende pessoas com transtorno de 
espectro autista, e orienta famílias. 

A entidade foi criada a partir 
da realização de audiência pública 
na Assembleia Legislativa para a 
discussão do Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Transtor
no do Espectro Autista. O even
to, ocorrido em outubro de 2012, 
reuniu profissionais, voluntários, 
familiares e líderes das entidades 
que atuam no segmento. O encon
tro representou o primeiro passo 
concreto para a organização do 
movimento e a unificação do dis
curso de inclusão e atendimento 
aos autistas.

Uma das primeiras conquistas 
efetivas do segmento foi a apro
vação da Lei 16.036, de junho de 
2013, que institui a Política Esta
dual de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espec
tro Autista. Ela segue as diretrizes 
da Lei Federal 12.764, de dezembro 
de 2012, que trata do mesmo tema.

Embaladas pelas primeiras 

conquistas, as lideranças do seg
mento promoveram o 1º Seminá
rio Catarinense de Autismo, em 
Joinville. Na ocasião, foi eleita a 
primeira diretoria provisória da 
Asca. A entidade foi dirigida ini
cialmente pela presidente da As
sociação Atitude e Vida, de Frai
burgo, Marlete Grando. 

A diretoria executiva da Asca 
foi eleita em agosto de 2013, 
durante encontro realizado em 
Fraiburgo. Na reunião também 
escolhida a identidade visual da 
associação, que tem o mapa de 
Santa Catarina coberto por uma 
faixa com a sigla sobre fundo com 

o símbolo internacional do movi
mento autista.

Em 2014, a Asca promoveu 
seminários descentralizados sobre 
autismo em todas as regiões cata
rinenses, oferecendo capacitação 
de profissionais com experiência 
nacional e internacional no tema. 
Os eventos foram realizados em 
parceria com a Comissão de Defe
sa dos Direitos da Pessoa com De
ficiência e a Escola do Legislativo 
Deputado Lício Mauro da Silveira.

Atualmente, a Asca é presi
dida pela coordenadora geral da 
AMA Litoral, Cátia Cristiane Pu
nhajen Franzoi.
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Celso Antônio Calcagnotto

Kennedy Nunes (PSD)

Natural da cidade de Mondaí 
(SC), nasceu no dia 5 de março de 
1959 é graduado em Economia.

Iniciou sua carreira profissio
nal em 1980, no Banco do Estado 
de Santa Catarina (Besc), onde 
permaneceu por 25 anos.

Foi secretário de Adminis
tração e Obras de Lages, de 2001 
a 2006, período em que o muni
cípio era comandado pelo atual 
governador do Estado, Raimundo 
Colombo.

De 2007 a 2010 atuou em 
Brasília, como secretário parla
mentar do então senador Rai

mundo Colombo.
Em 2011, assumiu como secre

tário do Fundo Social, função na 
qual permanece até a presente data.

No ano seguinte, acumulou 
também, durante nove meses, a ges
tão da Secretaria de Turismo, Cul
tura e Esporte.

Em 2014, foi eleito membro 
do Conselho de Administração do 
BRDE, função que ainda exerce.

Recentemente ganhou o título 
de cidadão honorário de Dionísio 
Cerqueira, cidade para qual mudou 
aos oito meses e morou até os 25 
anos de idade com sua família. 

É casado e pai de dois filhos, 
dois enteados e quatro netos.
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Jaimes Almeida Junior

Leonel Pavan (PSDB)

O empresário Jaimes Almeida 
Junior é daquelas pessoas que fazem 
a diferença e promovem o engran
decimento econômico, social e 
cultural do estado. Ele é o fundador 
e CEO do Grupo Almeida Junior, 
maior empresa de shoppings cen
ters do Sul do Brasil, com seis em
preendimentos em Santa Catarina. 
O empresário fundou a Almeida 
Junior em 1980, atuando no ramo 
imobiliário, e, a partir de 1990, 
voltou os negócios para a indústria 
deste setor, ajudando a movimen
tar a economia e gerando milhares 
de empregos em diversas regiões do 
estado.

Sua carreira de empreendedor 
e sua empresa são reconhecidos 
nacional e internacionalmente, 
com o Prêmio Sadi Award, recebi
do em 2000, em Chicago; e o  Per
sonalidade de Vendas da ADVB, 
em 2012, entre vários outras hon
rarias. O empresário é natural de 
Florianópolis, tem 58 anos, é casa
do, tem quatro filhos e dois netos.

Hoje, a Almeida Junior tem 
uma rede de shoppings centers pre
sente nas regiões economicamente 
mais importantes do estado: Blume
nau (Neumarkt Shopping e o Nor
te Shopping), Joinville (Garten 
Shopping), Grande Florianópolis 
(Continente Shopping), Balneário 
Camboriú (Balneário Shopping), 
Criciúma (Nações Shopping), 
além do desenvolvimento de uma 
unidade em Chapecó.

A Almeida Junior é a única 

empresa brasileira do setor de sho
ppings líder em um único Estado 
brasileiro. A estratégia de investir 
em Santa Catarina foi tomada em 
2008. Juntos, os empreendimentos 
da Almeida Junior somam 224 mil 
metros quadrados de área bruta 
locável, 60% de market share em 
Santa Catarina, mais de 1,8 mil 
lojas. Em 2015, 55 milhões de pes
soas e 7,8 milhões de veículos pas
saram pelos shoppings e as vendas 
chegaram a R$ 2,5 bilhões.

Jaimes Almeida Junior, por 
meio da sua empresa, investiu em 
Santa Catarina nos últimos sete 
anos R$ 1,5 bilhão, o que gerou 
mais de 12 mil novas vagas de tra
balho. Além disso, desenvolveu 
as regiões, gerou valor e aumen
tou significativamente, de forma 
direta e indireta, a qualidade de 
vida de milhares de pessoas, com 
a geração de empregos e o recolhi
mento de tributos, movimentando 
a economia e o retorno em servi
ços públicos ao cidadão.
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Luiz Sérgio Gomes da Silva

Luciane Carminatti (PT)

Psicólogo pela UMC e licen
ciatura PUCSP. Especialização 
em Planejamento Estratégico 
Situacional, com Carlos Matus, 
e em Políticas Públicas, Fundaci
ón Altadir. É Coach Ontológico 
Organizacional Sênior (Newfield 
ConsultingEUA).

Foi professor de Psicologia da 
Educação na Unesp/SP, Psicolo
gia Social na Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo, diretor de 
programas do Instituto Cajamar.

Facilitou e desenhou proces
sos em planejamento estratégico 
e de educação popular na demo
cratização de governos locais em 
prefeituras, governos estaduais; 
governo federal (CNPq e MCTI, 
MPOG, ...) e também em sindica
tos e ONGs. (Fundação Abrinq, 
Fase, Pólis, Cimi...)

Foi consultor do PNUD res

ponsável: 1. CNPq: a. projeto Sof
tex; b. planejamento estratégico 
do CNPq e suas Unidades de Pes
quisa 19941999; c. implantação 
da reestruturação, 2000; d. formu
lação da nova política de gestão de 
pessoas, 2001; e da Unesco: 2. Ob
servatório da Equidade em 2008; e 
3. planejamento, acompanhamen

to e monitoramento de política 
para juventude 20132014.

Foi subsecretário de Gestão 
e Articulação Institucional da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Presidên
cia da República em 20042005 e 
assessorchefe da Assessoria Es
pecial da Secretaria de Relações 
Institucionais da Presidência da 
República de julho de 2005 a ju
lho de 2006.

Formação Gerencial – Funda
dor Newfield ConsultingBrasil. 
Foi docente e supervisor no cur
so The Art of Business Coaching 
(972007) para América Latina 
– Espanha, docente e coordenador 
do ABC 2001 no Brasil, supervi
sor no curso Coaching Avanzado 
(formacion sênior) 20082009. 
Professor dos cursos de Formação 
de Lideranças da Enap desde 2007.
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Gilberto Francisco Hobold

Luiz Fernando Vampiro (PMDB)

Gilberto Francisco Hobold, o 
Franke, é casado com Mareluce 
Viana Hobold, e pai de Gisela, 
Caroline e Camila. Ele é formado 
em Administração de Empresas 
pela Universidade do Extremo Sul 
Catarinense (Unesc), com espe
cialização em Marketing. 

Franke atua na área de equipa
mentos para avicultura há mais de 
35 anos, sendo o responsável pela 
implantação da empresa Plasson 
do Brasil Ltda, subsidiária de um 
grupo econômico com sede em Is
rael. Desde a criação desta empre
sa, ocupa o cargo de diretor geral 

para a América Latina. Igualmen
te fundou a Proave Agroindus

trial, voltada à incubação de ovos 
e desenvolvimento de granjas.

Franke Hobold participa de 
associações ligadas à indústria e 
de entidades filantrópicas, no qual 
se destaca o trabalho realizado no 
Bairro da Juventude, que acolhe 
mais de 1500 crianças e jovens na 
região de Criciúma, oferecendo 
ainda formação escolar, cultural e 
profissionalizante em período inte
gral. Franke foi ainda voluntário e 
conselheiro por vários anos, tendo 
sido eleito presidente do conselho 
deliberativo em 2015, com man
dato até 2018.
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Volnei Weber

Manoel Mota (PMDB)

O deputado Manoel Mota 
homenageia com a Comenda do 
Legislativo Catarinense 2016 o 
empresário e prefeito de São Lud
gero, Volnei Weber. Essa honra
ria é concedida para entidades e 
personalidades com destaque no 
cenário estadual, visando reco
nhecer a atividade de pessoas fí
sicas e jurídicas que, no campo de 
suas atribuições, realizam ações 
relevantes em prol da sociedade.

Para o parlamentar, a home
nagem é um reconhecimento ao 
grande empreendedor, que com 
espírito inovador desenvolve suas 
atividades e contribui para o cres
cimento da sua cidade. “Volnei 
faz a diferença e se destaca pelo 
seu trabalho tanto no meio polí
tico quanto empresarial. É uma 
honra oferecer a ele esta homena
gem”, reforça Mota.

Volnei Weber é esposo de Si
monete Locks Weber, pai de Jorge 
Luiz, Jordhana e João Lucas (em 

memória), avô de Miguel e sogro 
de Yule. Com 50 anos, já foi agri
cultor e comerciante. Atualmente 
é empresário bemsucedido do 
ramo de plásticos e desenvolve 
atividade na pecuária com gado de 
corte. Além disso, de forma em
preendedora, iniciou investimen
tos no setor imobiliário.

Na área política, em 2008, 
decidiu aceitar participar do seu 
primeiro pleito eleitoral para o 

cargo de vereador. Foi vitorioso 
nas urnas e assumiu uma vaga 
como representante do povo. De
pois foi presidente do Legislativo 
municipal.

Em 2012, aceitou ser candida
to a prefeito de São Ludgero. Ao 
lado do vice Ibaneis Lembeck, 
assumiu a administração do mu
nicípio em 2013. Com orgulho, 
afirma que o dinheiro público está 
sendo investido com cautela e 
muita responsabilidade em obras 
e ações necessárias para melhorar 
a qualidade de vida da população 
e para o desenvolvimento e pro
gresso de forma sustentável.

Volnei está fazendo com que 
a equipe de funcionários públi
cos municipais e secretários de
sempenhem com eficiência suas 
funções, todos focados em resul
tados, colocando São Ludgero 
definitivamente no mapa estadu
al e nacional como referência em 
vários setores.
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Dalírio José Beber

Marcos Vieira (PSDB)

O advogado e empresário 
Dalírio José Beber (PSDB) assu
miu no Senado Federal em 19 de 
maio de 2015 a cadeira do exse
nador Luiz Henrique da Silveira 
(PMDB), falecido em 10 de maio.

Dalírio Beber tem 67 anos, e é 
casado com Eliana Cunha Beber, 
com quem tem três filhos: An
driei, Anderson e Andrigo.

Massarandubense, aos 19 
anos escolheu Blumenau para 
viver. Formouse em Direito pela 
Universidade Regional de Blu
menau (Furb), e conheceu a vida 
pública iniciando como office
boy em uma diretoria da prefei
tura municipal. Passou mandatos 
sucessivos como servidor e cres
ceu, chegando a ocupar diretorias 
e secretarias.

Em 1988, foi um dos fundado
res do PSDB em Santa Catarina. 

Ajudou a difundir o partido no Es
tado, aonde ocupou vários cargos 
de direção até chegar à presidên
cia estadual da sigla em 2003.

No governo do Estado foi pre
sidente da Agência de Fomento 
de Santa Catarina (Badesc) e da 
Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento (Casan). 

Destacouse como um homem 
forte de bastidores e na articulação 
política estadual.

Foi convidado por Luiz Hen
rique para a posição de suplente, 
pelo apreço e reconhecimento que 
o peemedebista tinha ao seu tra
balho de articulação. Foi um dos 
principais responsáveis por con
vencer o PSDB a compor a tríplice 
aliança em 2002, e que levou Luiz 
Henrique  ao primeiro mandato de 
governador.

Em março de 2016 foi indica
do pela bancada tucana e eleito 
por unanimidade coordenador do 
Fórum Parlamentar Catarinense 
no Congresso Nacional, para o pe
ríodo 2016/2017. 

É presidente de honra do dire
tório do PSDB em Santa Catarina, 
e presidente do Instituto Teotônio 
Vilela no Estado.
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Instituto Guga Kuerten

Mario Marcondes (PSDB)

Homenagear o Instituto Guga 
Kuerten é mais do que uma honra, 
é quase uma obrigação deste Parla
mento. E não somente pelos feitos 
impressionantes que o extenista 
realizou nas quadras mundo afora. 
Guga também é campeão da vida, 
da simpatia e da ajuda ao próximo. 
A instituição que leva seu nome 
tem transformado a vida e criado 
oportunidades únicas para milha
res de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, 
econômica e/ou educacional e 
para pessoas com deficiência. 

O Programa de Esporte e 
Educação Campeões da Vida, re
alizado desde 2002, por exemplo, 
é voltado a ações educacionais e 
esportivas, com o foco no desen
volvimento pessoal e social. Este 
programa sete núcleos de atendi
mento na Grande Florianópolis e 
atende 700 crianças e adolescen
tes, duas vezes por semana, e 20 
pessoas com deficiência da Coe
pad. A visão é ampla. São desen
volvidas oficinas de tênis, esportes 
complementares e de cultura por 
uma equipe interdisciplinar das 
áreas de Educação Física, Pedago
gia, Psicologia, Serviço Social e 

Biblioteconomia. Mas o programa 
é apenas uma parte do IGK, que 
também atua em outras frentes, 
com o DNA da assistência social, 
herdado não só do campeão do tê
nis, mas também de sua mãe, Ali
ce Kuerten. Desde muito nova, em 
Brusque, onde nasceu, ela se en
volveu em atividades de auxílio ao 
próximo, aos mais carentes. Não 
por acaso, formouse em Serviço 
Social. Uma herança que a família 
sabe utilizar para melhorar a vida 
dos catarinenses.

Muito importante ressaltar, 
ainda, que o Instituto Guga Kuer
ten é uma associação civil sem 
fins lucrativos. Existe desde 17 de 

agosto de 2000 e está consolidado 
como uma marca do bem, positi
va, em Santa Catarina. No site 
do IGK, é possível ler o seguinte: 
“Assim como aconteceu com a 
carreira de Guga, o IGK está cres
cendo aos poucos e de forma pla
nejada”. Com o sucesso do tenista 
brasileiro e suas vitórias, a família 
Kuerten pode exercitar cada vez 
mais sua responsabilidade social, 
mobilizando esforços, recursos e 
estabelecendo parcerias para o de
senvolvimento de novas ações so
ciais. Para o deputado Mário Mar
condes é uma honra e um orgulho 
entregar a comenda a instituição 
tão especial!
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Ricardo Pereira

Maurício Eskudlark (PR)

Ricardo Pereira é morador de 
Apiúna e soube da existência do 
Programa Bombeiros Mirins, que 
acontecia na cidade vizinha de 
Ascurra, aos 10 anos de idade, 
em 2008. Após participar da pri
meira aula na corporação, ficou 
encantado com a profissão, seus 
equipamentos e caminhões. Teve 
a certeza que, a partir daquele mo
mento, queria fazer parte daquela 
instituição. 

Ainda em 2008, ingressou nos 
bombeiros mirins. Novos conhe
cimentos foram sendo adquiridos 
e conforme sua idade avançava, 
também aumentava a complexida
de dos conteúdos e as suas respon
sabilidades junto aos bombeiros 
voluntários e à comunidade. 

Com 15 anos, ingressou na tur
ma dos aspirantes, na qual, dentre 
outros atributos, também teve que 
aprender a ensinar, pois além de 
realizar os treinamentos, tinha que 
auxiliar os mais novos. Em 2015, já 
com 17 anos, entrou para o Curso 
de Formação de Bombeiros Volun
tários e, utilizando uma bicicleta 
como meio de transporte, pedalava 

20 quilômetros para fazer o trajeto 
e dar seguimento aquela missão.

Todos os conhecimentos ad
quiridos a partir dos 7 anos, ain
da como mirim, aspirante e aluno 
bombeiro, facilitaram muito o 
desempenho de bombeiro volun
tário. Foram anos árduos de vários 
desafios, empenho e renúncias, 
tendo que muitas vezes abdicar das 
festas e saídas com amigos para fre
quentar as aulas e estágios. 

Desde 2015, ano de ingresso no 
Curso de Formação de Bombeiros 
Voluntários, já prestou mais de 1,5 
mil horas de serviços voluntários, 

atendendo centenas de chamados 
para atendimento préhospitalar, 
resgates e incêndios.

Atualmente, é bombeiro for
mado e afirma com veemência não 
ter palavras para expressar o quanto 
é bom poder servir a esta causa de 
forma voluntária. De acordo com 
ele, os bombeiros voluntários mu
daram sua vida, tornandoo alguém 
sério, responsável e feliz. São quase 
nove anos de dedicação a esta ati
vidade e muito orgulho estampado 
no rosto. Afirma certeza e alegria, 
sentindose honrado e realizado 
por sua escolha.
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Federação das Cooperativas Agropecuárias 
do Estado de Santa Catarina - Fecoagro

Mauro de Nadal (PMDB)

 Indicar a Federação das Coo
perativas Agropecuárias do Estado 
de Santa Catarina (Fecoagro) para 
receber a Comenda do Legislativo 
Catarinense neste ano de 2016 
representa o reconhecimento ao 
trabalho dos 55 mil agricultores e 
agricultoras associados ao Sistema 
Fecoagro que contribuem para a 
produção de alimentos e na geração 
de riquezas para os catarinenses.

A Federação, que em 2015 
completou 40  anos de fundação, 
reúne dez cooperativas singulares 
e uma central e presta serviços de 
compras conjuntas dos principais 
insumos e produtos de abasteci
mento, distribuídos pelas filiadas 
aos seus associados.

A Fecoagro fornece informa
ções atualizadas do mercado de 
grãos às cooperativas e, para man
ter os seus associados informados, 
mantém um sistema de transmis
são de TV Internet, mostrando 
diariamente notícias e dados de 
interesse do agronegócio e do co
operativismo.

Na sede da Fecoagro, em Flo
rianópolis, está instalado um show 

room de produtos das cooperativas 
associadas. Fazem parte do sistema 
a Cooperalfa (Chapecó), Coocam 
(Campos Novos), Copérdia (Con
córdia), Cooperitabú (Pinhalzi
nho), Cooperauriverde (Cunha 
Porã), Cooperja (Jacinto Macha
do), Coopera1 (Palmitos) Cravil 
(Rio do Sul), Coolacer  (Lacer
dópolis), Coopervil (Videira) e a 
CoopercentralAurora (Chapecó).

O sistema Fecoagro mantém 
no setor de insumos uma central 
de compras conjuntas de fertili
zantes, defensivos agrícolas, saca
rias e sementes e outra central de 

compras conjuntas de defensivos 
agrícolas e produtos de abaste
cimento para supermercados. A 
Federação tem em atividade a uni
dade de fertilizantes de São Fran
cisco do Sul.

A missão da Fecoagro é pro
mover o fortalecimento das coo
perativas filiadas e seus associados, 
com produtos e serviços de quali
dade, proporcionando rentabilida
de e competitividade no mercado 
em que atua.  Essas são as razões 
para indicar a Fecoagro para rece
ber a prestigiosa Comenda do Le
gislativo Catarinense.”
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Ernani Dutra

Milton Hobus (PSD)

Ernani Dutra, natural de São 
Joaquim, filho de José Dutra e Léa 
de Souza Dutra. Casado com Iris 
Cardoso Dutra, tem três filhos, 
Karina, Carolina e Ernani.

Promotor de Justiça desde 
1982, passou por Chapecó, Cam
po Erê, Itaiópolis, São Joaquim e 
Tijucas. Há mais de 28 anos atua 
em Rio do Sul, onde atualmente é 
titular da 4ª Promotoria de Justiça 
e Promotor Regional Ambiental.

Sempre interagiu com a so
ciedade, desde sua terra natal 
quando participava ativamente 
nos eventos cívicos, esportivos e 
sociais e integrando as diretorias 
do Clube Astréa e GTG Minuano 
Catarinense, além de ter exercido 
o cargo de secretário municipal de 
Turismo e Esporte.

Em Rio do Sul, tem sido mais 
do que Promotor de Justiça, pois 
são reconhecidas as contribui
ções que já prestou para entidades 
como o Hospital Regional (Fusa
vi); Hospital Samária; Asilo São 

Vicente de Paulo; Rede Feminina 
de Combate ao Câncer; Grupo 
de Escoteiros Mafeking; Unidavi; 
Fundação Pássaro Azul; Fundação 
Osni José Gonçalves e JCI.

Foi o primeiro secretário de 
Desenvolvimento Regional de Rio 
do Sul, desenvolvendo um traba
lho de destaque, principalmente 
pelas obras de recuperação e am
pliação em todas as escolas dos 13 
municípios da área de abrangên
cia da secretaria, inclusive com a 

construção de ginásios esportivos 
em quase todas elas, assim como 
contribui decisivamente para a ce
lebração de convênio com o esta
do para a pavimentação da Estrada 
da Madeira e Estrada Blumenau, 
integrando os municípios de Lon
tras, Rio do Sul e Agronômica.

Entre várias homenagens que já 
recebeu, destacamse os títulos de 
"Amigo do 13º BPMSC"; "Amigo 
do Bombeiro" concedido pelo Co
mando Geral do Corpo de Bombei
ros de SC; "Amigo do Escotismo" 
e "Medalha de Gratidão Bronze" 
concedidos pela União dos Escotei
ros do Brasil Região Santa Catarina; 
Cidadão Honorário de Rio do Sul e 
de Bom Jardim da Serra.

Dr. Ernani tem relutado em 
aceitar promoção para procurador 
de Justiça e justifica que é porque 
tem Rio do Sul e região no cora
ção e que quer contribuir mais 
com o povo que tão bem o acolheu 
e homenageou com o título de Ci
dadão Riosulense.
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Unoesc - Videira

Natalino Lázare (PR)

Videira é berço de uma das 
maiores empresas de Santa Catari
na e do país. Nesse município, lo
calizado no Vale do Rio do Peixe, 
no MeioOeste catarinense, teve 
origem uma das empresas que se 
associaram, em 2012, na formação 
de um dos maiores players globais 
do setor alimentício. Com apro
ximadamente 50 mil habitantes, 
Videira ainda se destaca pela pro
dução de vinho e pela criação de 
aves e suínos. A produção de leite e 
a indústria de embalagens plásticas 
vêm obtendo crescimento, contri
buindo também para a formação da 
base econômica do município.

O ano de 1972 é um marco na 
educação superior da região de Vi
deira, com a criação da Fundação 
Educacional do Alto Vale do Rio 
do Peixe. Anos mais tarde, na dé
cada de 1990, a fundação somou 
forças a outras duas instituições e, 
juntas, lideraram o pioneiro movi
mento de fazer chegar o ensino uni
versitário ao Oeste catarinense, por 
meio da Unoesc – Universidade do 
Oeste de Santa Catarina.

A Unoesc  Videira é um pa
trimônio da região. Pelos corre

dores do campus já percorreram 
mais de 10 mil estudantes que se 
graduaram ou pósgraduaram e 
que hoje ajudam a mover a econo
mia da região, do estado e do país. 
Ter a universidade em Videira traz 
a nossos estudantes a oportunida
de de enxergar o mundo além da 
própria vida enquanto indivíduo, 
tornando o ser humano mais cons
ciente do ponto de vista social e 
apto a construir o próprio futuro, 
assim como promover a qualifica
ção e o progresso de nossas voca
ções econômicas.

Os cursos das engenharias 
Química, Ambiental e Sanitária 

e de Alimentos, além do curso de 
Biotecnologia Industrial, atraem 
estudantes de outras regiões de 
Santa Catarina e de outros estados 
brasileiros. Para essa área está vol
tado o programa de pósgraduação 
stricto sensu sediado no Campus, 
com um curso de Mestrado em Ci
ência e Biotecnologia.

Homenageála com a Co
menda do Legislativo Catari
nense, a mais alta honraria do 
nosso Parlamento estadual, é 
reconhecer o eficiente trabalho 
de gerações de profissionais com
prometidos com a educação e 
com Santa Catarina.
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Faculdade Concórdia - FACC

Neodi Saretta (PT)

A FACC iniciou suas ativi
dades no ano de 2004, em uma 
estrutura física alugada e modesta. 
Com o passar dos anos foi forman
do novos profissionais até conquis
tar sua sede própria, em 2008. As 
novas instalações, além de abrigar 
os acadêmicos já matriculados, 
possibilitou a implantação de 
novos cursos de graduação e pós
graduação e a implementação de 
projetos de extensão e de inicia
ção científica vinculada ao campo 
de atuação do futuro profissional 
e da comunidade local e regional. 

 O palco social, cenário de 
ebulição das transformações mun
diais, tem demonstrado que é pre
ciso construir, além do técnico 
eficiente, o ser humano capaz de 
viver e conviver em situações de 
diferenças. A FACC, consciente 
de seu papel social e científico, de
senha sua intervenção nesse palco 
por meio de ações delineadas nos 
currículos de seus cursos de gra
duação, temdo como fio condu
tor a flexibilidade que passa pelo 
ensino articulado com a iniciação 
científica e a extensão, no qual os 
elementos curriculares adquirem 
novas formas, os conteúdos de 
aprendizagem são significativos, 

a relação professoraluno media
da pela concepção de parceria, as 
metodologias de ensino variadas 
e ativas e a avaliação considerada 
um processo para dar sentido ao 
que se aprende, porquê se aprende 
e como se aprende.

 O papel social da instituição 
está delineado deixando clara a 
intencionalidade de intervenção 
pela qual se busca a transforma
ção para responder à sua vocação, 
interagindo com o contexto situa
cional. O Projeto Pedagógico Ins
titucional da Faculdade Concórdia 
propõe um encaminhamento para 
suas orientações acadêmicas, com 
a clara determinação de intervir 
no palco social contraditório rea

lizando ações que beneficiem a so
ciedade com a qual interage. É com 
esses entendimentos que a FACC 
busca uma efetiva interação com a 
sociedade, na direção que vai mui
to além de formar técnicos ou pro
fissionais para as diversas áreas de 
atuação e que estejam preparados 
para olhar para o futuro com novas 
maneiras de pensar, novo olhar e 
atenção para saber o que precisa 
ser feito de modo a agir com justiça 
e solidariedade. A FACC não se 
contenta apenas em produzir pro
fissionais e sim pessoas que possam 
assumir a plenitude da condição 
humana, pela geração de saberes, 
ideias e valores comprometidos 
com a realidade brasileira.
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Roque Pellizzaro Junior

Nilso José Berlanda (PR)

Roque Pellizzaro Jr., natural de 
Curitibanos, é graduado em Eco
nomia pela Universidade Federal 
do Paraná e em Direito pela Pon
tifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR).  Filho de co
merciante, também fez do comér
cio seu ideal de vida profissional, 
e é sóciogerente da Comercial 
Importadora Lux. 

Como dirigente lojista, per
correu todos os níveis da represen
tação associativa, primeiro em âm
bito municipal, como presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Curitibanos (CDL Curitiba
nos) por seis mandatos; em âmbito 
estadual, na presidência da Fede
ração das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado de Santa Cata
rina (FCDLSC) por duas vezes; e 
nacional, na presidência da Con
federação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) também por 

duas gestões. Hoje, preside o Con
selho de Administração do SPC 
Brasil,  o mais completo banco de 
dados da América Latina em in
formações creditícias sobre pesso
as físicas e jurídicas, auxiliando na 
tomada de decisões para concessão 
de crédito pelas empresas associa
das em todo o país. 

Roque Pellizzaro Jr. é um ab

negado defensor do empreende
dorismo e das micro e pequenas 
empresas e microempreendedores 
individuais que desempenham um 
papel relevante para a economia 
brasileira e para as comunidades 
em que estão inseridas, responden
do por mais de 52% dos empregos 
com carteira assinada no setor pri
vado (16,1 milhões).

O líder confederativo vem se 
destacando nacionalmente por 
conduzir as negociações, debates 
e estudos na luta pela regulamen
tação do mercado de cartões de 
crédito, já com algumas vitórias 
conquistadas, na questão da jor
nada de trabalho, na redução de 
tributos, na busca de relaciona
mento mais harmonioso entre os 
shoppings centers e os lojistas, na 
expansão do movimento e na ca
pacitação profissional dos lojistas, 
dentre outras bandeiras.
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Cooperativa Regional de Comercialização 
do Extremo Oeste - Cooperoeste

Padre Pedro Baldissera (PT)

A Cooperoeste completou, 
em julho de 2016, 20 anos de uma 
história que serve de exemplo. 
Criada por famílias assentadas da 
reforma agrária, a cooperativa, 
sediada em São Miguel do Oeste, 
é uma das sete criadas pelo MST 
em SC e está entre as maiores do 
Sul do Brasil. 

A caminhada começou em 25 
de maio de 1985, quando 2 mil 
famílias ocuparam latifúndios no 
Extremo Oeste de Santa Catari
na, num ato que deu origem aos 
14 assentamentos da região. No 
início da década de 1990, os agri
cultores vendiam sua produção a 
uma grande empresa da região, 
mas o baixo valor pago somente 
os empobrecia. Unidos, buscaram 
crédito para montar uma associa
ção destinada a industrializar o 
leite.

Em abril de 1996, nasce a pri
meira indústria com a marca Ter
ra Viva, a Associação dos Agri
cultores 25 de Maio, um projeto 
diferenciado de resistência e de 
combate à exclusão patrocinada 
pelas grandes agroindústrias. O 
objetivo não era somente lucrar, 
mas garantir avanços econômicos 
e sociais às famílias. 

Começaram industrializando 
300 litros de leite por dia. A pro
dução aumentou rápido e em 20 
de julho de 1996, no assentamen
to São Mateus, foi criada a Coo
perativa Regional de Comerciali
zação do Extremo Oeste de Santa 
Catarina, a Cooperoeste. 

Em setembro de 1997, as famí
lias iniciaram a construção da In
dústria de Leite Longa Vida em Li
nha Bela Vista das Flores, também 
emSão Miguel do Oeste. Depois 
de dez anos, a capacidade instala
da já era de 330 mil litros de leite 
por dia e em 2010, com novos in
vestimentos no parque industrial, 
saltou para 500 mil litros por dia. 

A Cooperoeste chega a 2016 

demonstrando o sucesso da refor
ma agrária, produzindo alimentos 
sustentáveis e garantindo melhor 
condição de vida a quem produz, 
na defesa de um mundo mais hu
mano, justo e solidário. 

Conhecida pelo leite Terra 
Viva e uma centena de produ
tos derivados, a Cooperoeste re
presenta também cerca de 6 mil 
famílias dos 138 assentamentos, 
localizados em 51 municípios ca
tarinenses. Em todos a produção 
é diversificada, na maior parte 
orgânica. 

É a marca da dignidade das 
famílias da agricultura, do respeito 
à sua família e ao meio ambiente, 
que é de todos nós.
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Ari Rabaiolli 

Patrício Destro (PSB)

Natural de Erechim, no Rio 
Grande do Sul, Ari Rabaiolli é 
casado com Claci Rabaiolli, tem 
duas filhas, genros e três netos. O 
empresário iniciou sua vida profis
sional em 1975, em Chapecó, onde 
foi bancário. Logo após, seguiu para 
São Miguel do Oeste e Chapecó. 
Dez anos depois, na função de ge
rente do Unibanco,  chegou em 
Joinville onde firmou residência.

Ari sempre teve nas veias o 
sangue de empreendedor, por isso, 
em 1989 buscou a realização do 
sonho de ter o seu próprio negó
cio. Foi aí que nasceu a Aceville 
Transportes, em Joinville. Desde 
aquela época, sempre buscou o 
aperfeiçoamento na área de trans
portes. E logo veio o reconheci
mento, foi conduzido à presidên
cia da Federação das Empresas de 
Transporte de Cargas e Logística 
no Estado de Santa Catarina 
(Fetrancesc), quadriênio 20016 a 
2020. Junto à Fetrances pretende 

defender os interesses de quem 
trabalha com transporte rodoviá
rio e de carga. "Queremos renovar 
fortalecer a categoria e melhor a 
vida de quem trabalha no setor e 
dar transparência aos atos da nossa 
gestão ", afirma Rabaiolli.

Em 2006, tornouse sócio 
fundador da Transpocred, uma 
cooperativa de crédito voltada 
para empresários de transporte. 
A cooperativa vem crescendo e 

ele segue a frente do conselho 
administrativo. A constituição 
da cooperativa, é creditado para a 
Fetrancesc, onde os 23 sócios fun
dadores da entidade.

Rabaiolli presidiu o Sindicato 
das Empresas de Transportes e de 
Operações Logísticas de Joinville 
(Setracajo) no quadriênio 2012
2016. O Sindicato considerado 
um dos mais atuantes órgãos da 
classe. Entre as realizações frente 
ao Setracajo, destacase o esforço 
para manter em funcionamento a 
Esatran, a única escola de aperfei
çoamento para motoristas manti
das por um sindicato.

O empresário é um dos ideali
zadores e coordenador do grupo de 
empresários no projeto de criação 
da cidade dos transportes, localiza
da em Garuva. Esse grupo gerencia 
uma área de cerca de 7 milhões de 
metros quadrados. Rabaiolli ainda 
é um grande entusiasta do esporte 
amador e das causas sociais. 
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Derly Massaud de Anunciação

Ricardo Guidi (PSD)

Gaúcho por nascimento e ca
tarinense por adoção, com “papel 
passado” pela Assembleia Legisla
tiva do Estado, Derly Massaud de 
Anunciação é uma personalidade 
que confirma a tese: o profissional 
competente será sempre um ven
cedor, independentemente da ati
vidade a qual se dedica.

Com formação universitária 
em Administração de Empresas, 
iniciou sua carreira profissional 
atuando em veículos de comuni
cação. Primeiro na TV Difusora, 
depois na Rádio Cultura, ambos 
de Porto Alegre. Ingressou no 
Grupo RBS em 1975, atuando, 
num primeiro momento, no Jornal 
Zero Hora. Transferido para Santa 
Catarina como diretor do mesmo 
grupo, assumiu a gestão dos perió
dicos Diário Catarinense e Jornal 
de Santa Catarina. 

Nessa função coordenou even
tos destacados como os prêmios 
Top de Marketing, em 1989, 1995 
e 1996. O primeiro destacou um fei

to inédito no estado: a organização, 
em apenas 15 dias, de um show em 
Florianópolis, com  o cantor Rod 
Stewart,  que atraiu mais de 40 mil 
pessoas. Os outros dois registraram o 
sucesso da maior mobilização comu
nitária já feita em Santa Catarina: 
a campanha próduplicação da BR
101, que envolveu mais de um mi
lhão de catarinenses. 

Reconhecido com um dos 
mais destacados profissionais da 
comunicação de Santa Catarina, 

em 2003 assumiu o cargo de secre
tário de Estado da Comunicação, 
no qual idealizou um modelo dife
renciado de gestão de mídia que se 
tornou referência para diferentes 
esferas da administração pública.

Passados oito anos, assumiu a 
Secretaria de Estado da Casa Civil, 
implantando um modelo de gestão 
estratégica. Posteriormente, como 
secretário de Estado da Adminis
tração, alcançou novos sucessos 
profissionais no enfrentamento de 
questões públicas de enorme signi
ficado, a exemplo da equiparação 
salarial do funcionalismo público e 
da gestão estadual da saúde pública. 

Atualmente, Derly atua como 
diretor de estratégia e planeja
mento das empresas de comunica
ção do Grupo RIC.

Pela competência profissional 
e pela dedicação à administração 
pública do Estado, homenageamos 
Derly como uma das personalida
des mais marcantes do atual mo
mento de Santa Catarina. 



Comenda do Legislativo Catarinense

49

Homenageado

Ricardo Kuerten Dutra

Rodrigo Minotto (PDT)

Um case de sucesso. Assim po
deria ser chamada a trajetória do 
empresário Ricardo Kuerten Du
tra, nascido em Joinville em 1957 
e hoje diretor geral da Orcali. A 
disposição para os negócios surgiu 
desde o primeiro emprego, como 
balconista da Varig, aos 18 anos. 
Na sequência, foi coordenador 
administrativo da Fundação Ca
tarinense do BemEstar do Menor. 
Em 1984, começou suas atividades 
na Orcali como gerente operacio
nal e, depois, por seu espírito em
preendedor, foi gerente geral.

Tornouse o maior cotista da 
empresa em 1994, transformando 
a Orcali num grupo econômico 
composto por seis empresas, com 
atuação nas áreas de prestação de 
serviços, gerando cerca de 8 mil 
empregos diretos. Ricardo está 
sempre empreendendo e buscando 
inovações para suas empresas, o 
que, certamente, tem contribuído 

para o desenvolvimento econômi
co de nosso Estado.

Ricardo se dedica a projetos 
sociais e contribui com dezenas de 
entidades. Além disso, hoje cer
ca de 100 funcionários do quadro 
administrativo da Orcali dedicam 
horas do expediente como volun
tários em diversos projetos sociais, 
durante a semana.

As organizações Orcali tam

bém mantêm um consultório 
odontológico e um salão de be
leza, com equipe de profissionais 
capacitados, voltados ao atendi
mento dos colaboradores e seus 
familiares.

No âmbito da sustentabilida
de, as empresas adotam a prática 
da reciclagem, com a proposta de 
recuperar a parte do lixo composta 
por materiais que podem voltar ao 
seu estado original e se transfor
mar em novos produtos.

A atuação em projetos sociais 
rendeu à Orcali incontáveis prê
mios e troféus. Em 2015, recebeu 
o reconhecimento da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa 
Catarina pelo jubileu de ouro da 
profissão de administrador e tam
bém pela passagem dos 47 anos das 
empresas Orcali, sob a direção de 
Dutra. “A única constante na vida 
é a mudança”, costuma afirmar o 
empresário.
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Associação dos Pais e Amigos dos 
Autistas - AMA

Romildo Titon (PMDB)

Fundada em 28 de outubro de 
2009, a Associação dos Pais e Ami
gos dos Autistas, a AMA, de Cam
pos Novos, faz um trabalho especia
lizado fundamental para o exercício 
da cidadania, inclusão social e es
colar e pela qualidade de vida das 
pessoas com esse tipo de transtorno.

Hoje, a entidade atende mais 
de 50 pessoas, entre crianças, ado
lescentes e adultos, promovendo 
atividades específicas para cada 
faixaetária. Além de Campos No
vos, atende alguns municípios da 
região, como Joaçaba, Celso Ra
mos e Ibiam.

Com 13 professores de Educa
ção Especial e outros profissionais 
cedidos pelo município, como 
psicólogo, fonoaudiólogo e fisiote
rapeuta, a AMA oferece serviços 
como estimulação essencial para 
crianças de até seis anos, estimu
lação visual e atendimento educa

cional especializado para crianças 
e adolescentes.

Os jovens acima de 17 anos 
também recebem atenção especia
lizada. A associação ainda oferece 
assessorias gratuitas mensalmente 
no ensino regular onde os autistas 
estão matriculados.

A integração família e co
munidade é uma das principais 

funções da AMA ao fornecer o 
conhecimento e o auxílio necessá
rio para entender e agir diante de 
situações de tensão.

A AMA também promove 
ações junto aos poderes públicos, 
entidades privadas, particulares e 
comunidade em geral, visando de
fender os direitos dos autistas e o 
interesse pelo conhecimento. 
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Ricardo Alexandre Pscheidt

Silvio Dreveck (PP)

Ricardo Alexandre Pscheidt 
é atleta catarinense de mountain 
bike (MTB). Natural de São Ben
to do Sul, começou a competir em 
1995, aos 14 anos, e logo passou a 
ter resultados expressivos. Venceu 
pela primeira vez o Campeonato 
Catarinense de MTB em 2003 e, 
em 2006, consagrouse campeão 
brasileiro da categoria.

Ao longo de sua carreira, Ps
cheidt participou de importantes 
competições nacionais e  interna
cionais, incluindo PanAmerica
nos e SulAmericanos de MTB, 
Jogos SulAmericanos, Jogos 
PanAmericanos e Mundiais em 
diversos países como Alemanha, 
Itália, Austrália, Estados Unidos 
e Canadá.

Entre os prêmios conquistados, 
é tricampeão brasileiro de Cross 
Country (XCO), campeão brasi
leiro de Marathon (XCM), nove 
vezes campeão dos Jogos Abertos 
de Santa Catarina  sendo seis con
secutivas, tetracampeão da Volta a 
SC em MTB, campeão da Copa In
ternacional de MTB e medalha de 

bronze nos Jogos SulAmericanos 
de Mar Del Plata.

Em 2016 teve papel funda
mental com os pontos que con
seguiu em provas internacionais 
para que o Brasil conquistasse 
inéditas duas vagas na prova 
masculina das Olimpíadas do Rio 
2016, na qual participou como 
atleta reserva. Neste mesmo ano, 
foi selecionado para conduzir a 
tocha olímpica em sua passagem 
por Santa Catarina.

Ricardo Pscheidt é casado 
com Josiane Valério Pscheidt e 

pai de Maria Karolina e João Fe
lipe. Tem bacharelado e licencia
tura em Educação Física e é atleta 
permanente da seleção brasileira 
de XCO há 15 anos. Atualmente, 
encontrase no segundo lugar en
tre os brasileiros no ranking inter
nacional da modalidade. 

Por sua contribuição ao espor
te no município de São Bento do 
Sul, no estado de Santa Catarina 
e no Brasil, foi indicado para re
ceber a honraria máxima do Par
lamento estadual, a Comenda do 
Legislativo Catarinense.
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Valdir Cobalchini (PMDB)

Homenageado

Osmar Carboni

Osmar Carboni é um empre
sário videirense. O grupo Carbo
ni, que preside, conta atualmente 
com mais de 700 colaboradores 
e atua em diversas áreas, como 
revenda de caminhões da marca 
Iveco, automóveis da marca Fiat, 
máquinas agrícolas da marca Case,  
transportes com a transportado
ra Rodoviário Monte Sereno na 
agropecuária.

Exvice prefeito de Videira, 
presidente local do PMDB, presi
dente de clubes sociais e entidades 
empresariais, Osmar Carboni é 
uma referência em sua atuação po
lítica e empresarial no MeioOeste 
de Santa Catarina. 

Nascido em Urussanga (SC), 
em 7 de outubro de 1950, é for
mado em Ciências Contábeis pela 
UnoescVideira. Sempre envolvi
do com a comunidade de Videira 
e região, onde estão sediadas suas 
empresas, Osmar Carboni tem des
tacada atuação política e social. 

O Grupo Carboni teve início 
em 1951 e se prepara para ser ad

ministrado pela terceira geração. 
Orgulhase de sua solidez, ao mes
mo tempo em que busca acompa
nhar os avanços nos segmentos 
em que atua. Fiel aos exemplos 
deixados pelos fundadores, dedi
case a fazer o melhor diante das 
marcas que representa, das parce
rias que forma e dos produtos que 
comercializa.

A missão do grupo é admi
nistrar com eficiência e profissio
nalismo as unidades de negócios, 
gerando valor para essas empresas, 

por meio de negociações seguras e 
honestas, viabilizando a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas 
envolvidas direta ou indiretamen
te, participando ativamente do 
desenvolvimento econômico da 
região Sul do Brasil. 

Na sua visão, está ser referên
cia no Brasil no comprometimen
to com clientes, oferecendo su
porte para maximizar a qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos 
respeitando questões socioam
bientais.
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Homenageado

Wanderlei Redondo

Valmir Comin (PP)

Wanderlei Redondo é advoga
do, nascido em 14 de dezembro de 
1954. Filho de Afonso Nicola Re
dondo e Amélia de Sousa Redondo, 
casado com Sueli e pai de Gustavo 
e Priscila, é delegado de Polícia Es
pecial. Graduado pela universidade 
de Direito de Mogi das Cruzes (SP), 
pósgraduado em Segurança do Ci
dadão – Unisul e em Meio Ambien
te, Gestão e Segurança de Trânsito 
– Estácio de Sá. 

Para construir sua história pro
fissional, o atual delegado estudou 
muito. E toda sua formação tem 
como base trabalhos direcionados 
à segurança pública. Fez curso de 
Criminologia de Delegado de Polí
cia pela Academia da Polícia Civil 
de SC, curso de Formação de Diri
gentes Públicos da Escola de Go
verno e Cidadania – Udesc; curso 
de Capacitação em Defesa Civil: 
Prevenção e Redução de Desastres 
pela Fapeu/UFSC; curso de Capa
citação de Agente Comunitário 
no Atendimento a Adolescentes 
em Situação de Risco – Conselho 

Estadual de Entorpecentes/SC e 
muitos outros. Entre os cursos es
tão ainda o de Multiplicador de 
Polícia Comunitária – Univali/
SC; curso de Gerenciamento de 
Crises e Negociação – Academia 
Nacional de Polícia – Brasília; 
curso de Práticas de Investigação e 
Cooperação Conjunta Internacio
nal para Combate ao Tráfico de 
Pessoas e Turismo Sexual Infantil, 
promovido pela Embaixada Ame
ricana – Brasília.

Wanderlei Redondo atuou 

como advogado nas comarcas de 
Suzano e em São Paulo, foi tam
bém delegado de Polícia nas ci
dades de Lages, São Francisco do 
Sul, Chapecó, Joinville, São José 
e Florianópolis. Foi diretor de 
presídio na Capital catarinense e 
também em Joinville. Foi diretor 
do Instituto de Identificação; dire
tor adjunto da DEIC; diretor penal 
da Penitenciária de Florianópolis; 
corregedor policial; diretor do De
partamento Estadual de Trânsito 
(Detran/SC); assessor policial do 
presidente da Assembleia Legisla
tiva/SC; presidente do Conselho 
Estadual de Combate à Pirataria 
(Cecop) e atualmente é delega
do titular na Delegacia de Polí
cia de Pessoas Desaparecidas/SC 
(DPPD), tendo sido responsável 
pela criação e funcionamento des
sa unidade policial, inaugurada em 
setembro de 2013.

Sua atuação em favor da segu
rança catarinense já o levou a ser 
condecorado com o título de Ci
dadão Honorário de Florianópolis.



Comenda do Legislativo Catarinense

54

Mesa Diretora da  
Assembleia Legislativa

GELSON MERISIO
Presidente

ANTONIO AGUIAR
1° Vice-Presidente

LEONEL PAVAN
2° Vice-Presidente

VALMIR COMIN
1° Secretário

PADRE PEDRO BALDISSERA
2° Secretário

DIRCE HEIDERSCHEIDT
3° Secretário

MARIO MARCONDES
4° Secretário

Expediente

Diretora de Comunicação Social - Thamy Soligo
Edição e Coordenação - Rossani Thomas
Textos - Assessorias dos Gabinetes dos Deputados
Fotos -  Eduardo Guedes de Oliveira, Daniela Coriolano, Fábio Queiroz,  

Luis Gustavo Debiasi, Miriam Zomer e Solon Soares da Agência AL.  
Carlos Kilian e Assessoria dos Gabinetes dos Deputados

Foto da capa - Miriam Zomer (produção de Solon Soares)
Produção gráfica - Lucio Baggio (apoio de Filipe da Silva)
Revisão -  Alexandre Back, Lisandrea Cristina da Costa, Ludmilla Gadotti,  

Marcelo Espinoza, Rossani Thomas e Rubens Vargas
Impressão - Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos

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

/assembleiasc

facebook twitter youtube flickr instagram snapchat



17 DE
NOVEMBRO

DE 1889




