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Mensagem 
do Presidente



ParlamentaresMensagem do Presidente
Ano marcado pelo respeito
mútuo e estímulo ao crescimento 
de Santa Catarina
O ano de 2022 foi importante para a retomada da economia e fortaleci-

mento da democracia. Santa Catarina seguiu em crescimento e com 
índices diferenciados que colocam o Estado em destaque no cenário na-
cional, com a indústria e o agronegócio impulsionando exportações, edu-
cação e saúde de qualidade, segurança pública eficiente e políticas sociais 
voltadas à cidadania. No ambiente político, o esforço da Assembleia Le-
gislativa priorizou a parceria com as aspirações da sociedade, valorizando 
iniciativas em benefício dos catarinenses. 
 O último ano da legislatura, também marcado pelo certame eleito-
ral, demonstrou a maturidade e o senso de respeito mútuo na convivên-
cia dos parlamentares, que cumpriram com o dever cívico de preservar a 
harmonia da Casa legislativa estadual, onde diferentes olhares, próprios 
das origens e opções políticas de cada um, não prejudicaram qualquer 
deliberação relevante e o cumprimento de agendas que exigissem partici-
pação da Assembleia, sempre atuante em suas diversas frentes, expressas 
por comissões técnicas permanentes ou transitórias, agendas de eventos 
e nas deliberações em plenário.
 O Legislativo também reforçou a marca de respeito e convívio har-
monioso entre os poderes, foi eficiente no atendimento das demandas 
das mais variadas instituições, que sempre encontraram receptividade na 
Casa, desde a Presidência aos gabinetes parlamentares e nos diversos se-
tores em que atuam nossos servidores, até mesmo oferecendo espaços 
disponíveis para realizações de eventos dos mais variados matizes.
 Entre os parlamentares também se consolidou a valorização de de-
mandas das comunidades, muitas atendidas por meio de emendas im-
positivas ao orçamento estadual, marca reforçada nos últimos anos como 
eficiente forma de encaminhar pleitos de entidades e municípios. E, no pla-
no administrativo, a Mesa da Assembleia foi diligente na gestão dos re-
cursos, garantindo economicidade que resultou em expressivo montante, 
permitindo mais investimentos públicos.
 A Assembleia Legislativa cumpriu seu papel e seus parlamentares 
encerram o ano com o sentimento de dever cumprido. Este deputado en-
cerra um ciclo de seis mandatos com a alegria de presidir uma Casa plural 
e democrática, que espelha a sociedade e procura sempre fazer o melhor 
pelos catarinenses. 

 Nosso relatório anual retrata nossas ações. Boa leitura.

Deputado Moacir Sopelsa, Presidente da Assembleia Legislativa.

Mensagem do Presidente
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2022 em números



22 em Numeros

PROJETOS VOTADOS
E APROVADOS
Ainda que tenha sido um ano atípico dentro da legislatura pelas adap-

tações de calendário realizadas em função do período eleitoral, 2022 
contou com uma produção significativa em termos de número de ses-
sões e de proposições.
 
Durante o período, os deputados votaram 4.281 matérias em plenário, 
entre projetos de lei (PLs), projetos de lei complementar (PLCs), mensa-
gens de veto, propostas de emenda à Constituição (PECs), moções, re-
querimentos, entre outros.
 
Foram aprovados 328 PLs, 31 PLCs, cinco PECs, e convertidas em leis 10  
medidas provisórias (MPs) do governo do Estado. Os parlamentares vo-
taram, ainda, 72 mensagens de veto do Executivo, com 49 sendo manti-
das e 23 rejeitadas.

PRODUÇÃO
Das matérias recebidas para apreciação na Assembleia Legislativa, a 

maior parte teve origem no próprio Legislativo, 4.005. O Poder Execu-
tivo e o Judiciário vieram a seguir, com 129 e nove proposições, respec-
tivamente.
 
Outros órgãos estatais, bem como organizações da sociedade civil, tam-
bém remeteram textos para apreciação em 2022. O Tribunal de Contas 
do Estado enviou oito, o Ministério Público de SC, cinco; a Defensoria Pú-
blica do Estado, quatro; e entidades sociais, 13.

As votações ocorreram em 129 sessões ordinárias e 28 sessões extraordi-
nárias. Nelas também foram apreciadas mais de 3,7 mil indicações, mo-
ções, pedidos de informação e requerimentos. Um total de 3.480 matérias 
foram arquivadas, a maioria delas rejeitadas ainda na fase de apreciação 
das comissões permanentes na Casa.
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Institucional



Institucional

MOACIR SOPELSA
ASSUME A PRESIDÊNCIA
O ano legislativo de 2022 teve início com mudanças na composição da 

Mesa Diretora da Assembleia. Na reabertura dos trabalhos, no dia 2 de 
fevereiro, o deputado Moacir Sopelsa (MDB) foi eleito presidente da Alesc.

A eleição de Sopelsa foi possível graças a um acordo do MDB e do então 
presidente, deputado Mauro de Nadal (MDB), com anuência dos demais 
partidos da Assembleia, para a divisão da Presidência no biênio 2021-
2023. Nadal renunciou ao cargo para que Sopelsa pudesse ser conduzido 
à chefia do Poder Legislativo, num reconhecimento do MDB à trajetória 
do parlamentar que não disputou as eleições de 2022 e encerra, em 2023, 
sua carreira política.

“Vou fazer tudo para que o nosso Parlamento siga atuante, forte, inde-
pendente, mas sempre como o poder que é respeitosamente aberto ao 
diálogo com os demais poderes”, afirmou o novo presidente, ao assumir 
o cargo.

Também no dia 2 de fevereiro, o deputado Nilso Berlanda (PL) renunciou 
à 1ª Vice-Presidência da Alesc, também parte de um acordo dentro do 
Partido Liberal pela divisão do mandato. Para o seu lugar, foi eleito o de-
putado Mauricio Eskudlark (PL).

“Quero deixar minha gratidão a todos os colegas que construíram um 
projeto para atender bem o catarinense. Vamos continuar com esse pro-
jeto”, disse Eskudlark.

Os demais integrantes da Mesa, que haviam assumido em fevereiro de 
2021, se mantiveram nos cargos: deputado Kennedy Nunes (PTB), como 
2º vice-presidente; deputado Ricardo Alba (União), 1º secretário; deputa-
do Rodrigo Minotto (PDT), 2º secretário; deputado Padre Pedro Baldissera 
(PT); 3º secretário; e deputado Laércio Schuster (União), o 4º secretário.

Integrantes da mesa
diretora durante sessão de posse

Institucional
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Institucional

Adriano Pereira exerceu mandato
por 60 dias no primeiro semestre.

SUPLENTES
Cinco suplentes de deputado tiveram a oportunidade de exercer o 

mandato na Assembleia no decorrer de 2022. Em fevereiro, o ex-
-prefeito de Gaspar Celso Zuchi (PT) assumiu por 60 dias, durante li-
cença do deputado Pedro Padre Baldissera (PT).

Em abril, o vereador blumenauense Adriano Pereira (PT) tomou posse 
por 60 dias para substituir Luciane Carminatti (PT). No mês seguinte, 
pelo mesmo período, foi a vez do empresário de Guabiruba Osmar Vi-
centini (União) ocupar a vaga de Felipe Estevão (União).

No segundo semestre, por 30 dias, o ex-prefeito e vereador de Tubarão 
Pepê Collaço (PP) permaneceu na Assembleia, a partir de julho, no lu-
gar de Altair Silva (PP). Já em agosto, o ex-vice-prefeito de Quilombo 
Jacksom Castelli (União) tomou posse para permanecer na Alesc por 
60 dias, em substituição a Ivan Naatz (PL).
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Institucional

Carlos Moisés e Moacir Sopelsa,
durante a transmissão do cargo

SOPELSA 
GOVERNADOR
No dia 3 de setembro, o presidente da Assembleia assumiu o cargo de 

governador do Estado de Santa Catarina, em substituição a Carlos 
Moisés da Silva, que se licenciou do cargo para se dedicar à campanha 
eleitoral. A vice-governadora Daniela Reinehr (PL), que também disputou 
as eleições, licenciou-se do cargo, o que permitiu que Sopelsa assumisse a 
chefia do Poder Executivo.

Ao assumir o cargo, Sopelsa colocou como prioridade o bem-estar da 
população catarinense. “A primeira prioridade é continuar olhando para 
as pessoas”, afirmou. “Quero aproveitar cada momento, cada instante à 
frente do governo para dar o melhor do que sei fazer para melhorar a vida 
das pessoas.”

Durante a interinidade, o deputado encaminhou para a Assembleia o pro-
jeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado para 2023, além de três 
matérias com o objetivo da melhoria da segurança alimentar dos alunos 
da rede pública de ensino fundamental, mediante a distribuição gratuita 
de leite (Programa Vale-Leite); o incentivo a investimentos nas redes de 
cooperativas de eletrificação rural; e a ampliação do teto de enquadra-
mento para microprodutores rurais.

No período em que Sopelsa permaneceu no governo estadual, a Alesc foi pre-
sidida pelo deputado Mauricio Eskudlark, 1º vice-presidente do Parlamento 
catarinense. Foi a primeira vez que o parlamentar esteve à frente do cargo. 
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Institucional

O Parlamento catarinense ampliou as medidas visando à transparên-
cia de seus atos. Desde julho, a Alesc passou a disponibilizar para 

consulta do público, com antecedência, as pautas de votação das reuni-
ões das comissões permanentes, além de criar um espaço que permite a 
participação remota em audiências públicas que contem com transmis-
são ao vivo. 

Em dezembro, Legislativo e Executivo firmaram convênio de cooperação 
para unificar o acesso à base de dados de consulta da legislação vigente, 
em especial para a compreensão de decretos estaduais, que serão com-
pilados e consolidados. O objetivo é facilitar o acesso a essa legislação 
e ao mesmo tempo dar mais transparência às leis e decretos estaduais.

TRANSPARÊNCIA
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Institucional

DOAÇÃO
Em dezembro, devido às chuvas intensas que atingiram todo o estado, 

a Mesa Diretora da Alesc anunciou a doação de R$ 5 milhões para a 
Defesa Civil do Estado, com objetivo de reforçar as ações de apoio à po-
pulação. O repasse é fruto da economia de recursos da administração da 
Assembleia e do conjunto dos parlamentares. O valor foi encaminhado 
mediante a apresentação, pela Defesa Civil, de planos de trabalho para 
auxílio às famílias atingidas e para recuperação dos danos materiais. 

Iniciativa foi aprovada pela Mesa Diretora
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Grandes
Temas



Grandes Temas

DEBATES
A Assembleia Legislativa se debruçou, no decorrer 

de 2022, sobre temas relevantes que interferiram 
no cotidiano dos catarinenses. Apesar das restrições 
impostas pela legislação eleitoral, os deputados trou-
xeram para o Parlamento questões que atingiram o 
estado, como a estiagem, a carga tributária e a falta 
de leitos de UTI, entre outros temas discutidos em au-
diências públicas.

A interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos 
vítima de abuso sexual, moradora da Grande Floria-
nópolis, foi tema de uma comissão parlamentar de in-
quérito (CPI) aberta pela Alesc neste ano. A comissão, 
presidida pelo deputado Ismael dos Santos (PSD), ini-
ciou os trabalhos em outubro e apresentou o relató-
rio final em dezembro. Ao longo de dois meses, foram 
ouvidas, em sigilo, 15 testemunhas. A relatora e pro-
ponente da CPI, deputada Ana Campagnolo (PL), con-
cluiu que o ato foi feticídio (morte provocada do feto). 
O documento será encaminhado para as autoridades 
competentes.

Ana Campagnolo, proponente
e relatora de CPI sobre aborto 
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ESTIAGEM
Logo no começo de 2022, os deputados manifestaram preocupa-

ção com a estiagem que atingiu o estado, em especial o Oeste e 
o Meio-Oeste. Da tribuna, cobraram investimentos imediatos do po-
der público em ações emergenciais e projetos estruturantes. A Ban-
cada do Oeste se reuniu com representantes do Poder Executivo, no 
decorrer de fevereiro, preocupados principalmente com as perdas 
que atingiram a agropecuária. Em um dos encontros, foi sugerida a 
criação de um fundo específico para o combate à estiagem.

Em março, a bancada se reuniu com o governador Carlos Moisés 
da Silva (Republicanos), que anunciou uma série de medidas para 
enfrentar o problema. 

Grandes Temas

Valdir Coblachini, coordenador 
da bancada do Oeste
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Marcos Vieira, durante 
reunião sobre o ICMS

ICMS
A tributação do leite, da farinha de trigo, de bares e restaurantes foi 

um dos principais temas da Assembleia no primeiro semestre de 
2022. Os debates tiveram início com o veto do Poder Executivo a emen-
das parlamentares feitas em projeto de lei do governo, aprovado pelos 
deputados no final de 2021. O projeto alterava cinco leis de natureza 
tributárias, a maioria delas referentes a benefícios fiscais. 

A manutenção do veto não era consenso entre os deputados. Para isso, 
o Parlamento realizou reuniões entre os setores atingidos, que defen-
diam a derrubada do veto, sob o argumento que a medida aumentaria 
a competitividade da economia catarinense, e o governo estadual, que 
defendia a manutenção do veto, por entender que as emendas eram 
inconstitucionais.

Para resolver o impasse, o Executivo encaminhou projeto para recolo-
car o leite longa vida na cesta básica catarinense, além de dar crédito 
presumido para a farinha de trigo e reduzir o ICMS para bares e restau-
rantes, com exceção das chamadas bebidas quentes comercializadas 
por esses estabelecimentos, que tiveram a alíquota mantida. A matéria 
também prorrogou para o final de 2023 a redução do ICMS dos produtos 
da cesta básica. 

Em abril, o Plenário manteve o veto às emendas. No começo de maio, 
os deputados aprovaram o projeto encaminhado pelo Executivo, pondo 
fim ao impasse.

Grandes Temas
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LEITOS DE UTI
No mês de maio, o Estado enfrentou falta de leitos de UTI nos hospitais 

da rede pública, principalmente os destinados a recém-nascidos. O 
assunto foi abordado na tribuna da Alesc e nas reuniões da Comissão 
de Saúde. A morte de um bebê na fila de espera por um leito, em junho, 
motivou a realização de uma audiência pública sobre o assunto, no dia 
21 de junho.

No encontro, o Estado anunciou uma estratégia para ampliar a quanti-
dade de leitos. Uma das argumentações para a falta de UTI, conforme 
o Executivo, foi a explosão no caso de síndromes respiratórias agudas 
graves em recém-nascidos e crianças, em virtude do fim do uso de 
máscaras e das restrições impostas pela Covid-19. Também foi regis-
trado um aumento de nascimento de prematuros, atribuído como con-
sequência no coronavírus.

O então secretário de Estado da Sáude, Aldo Baptista Neto, retornou à 
Assembleia em julho, convocado pelos parlamentares, para tratar do 
mesmo assunto. Na ocasião, ele reafirmou os planos do Estado de am-
pliar os leitos de UTI.

Aldo Baptista Neto, 
secretário da Saúde de SC

Grandes Temas
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Além das audiências públicas previstas em lei, como as prestações 

de contas da Fazenda e da Saúde, as comissões permanentes da 
Alesc promoveram audiências públicas e reuniões estendidas sobre te-
mas diversos.

No decorrer de 2022, foram promovidas mais de 20 audiências, na sede 
da Assembleia e no interior do estado. O novo código da Vigilância Sa-
nitária, a criação da rota turística do tiro, a contratação de professores 
temporários pelo Estado, o porte de arma para atiradores desportivos, 
colecionadores e caçadores foram alguns dos assuntos discutidos no 
Palácio Barriga Verde.

No interior, o Parlamento promoveu debates sobre a situação das bar-
ragens do Vale do Itajaí, a contaminação da água consumida pelos 
moradores de Massaranduba, a instalação de escola cívico-militar em 

Urussanga e denúncias sobre o Hospital Marieta Konder Bornhausen de Ita-
jaí, entre outras demandas. 

Além dos projetos que tramitam no Legislativo, as reuniões ordinárias tam-
bém foram pautadas por assuntos relevantes. A Comissão de Economia, 
por exemplo, acompanhou o processo de instalação do 5G no estado, com 
a realização de reuniões com os responsáveis pelas empresas exploradoras 
do serviço. A Comissão de Agricultura e Política Rural abordou a crise en-
frentada pelos suinocultores independentes. Já a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente tratou a evasão escolar causada pela 
pandemia da Covid-19.

O Parlamento também manteve a tradição de promover e apoiar seminá-
rios relacionados a temas de interesse diverso, como os direitos das pessoas 
com deficiência, do autismo e questões relacionadas à segurança pública.

Audiência pública sobre a 
criação da Rota do Tiro

Grandes Temas
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 Leis 
Aprovadas



Leis Aprovadas

LEIS SANCIONADAS
No decorrer de 2022, o Poder Executivo transformou em leis mais de 

200 propostas aprovadas pelos deputados estaduais. O Parlamen-
to também aprovou modificações na Constituição Estadual. 

SAÚDE
A Lei 18.427/2022 possibilita a aplicação de recursos do Fundo Estadual 

de Saúde nas redes femininas de combate ao câncer que atuam nos 
municípios catarinenses. De autoria da deputada Ada de Luca (MDB), a 
norma permite que redes legalmente constituídas recebam repasses fi-
nanceiros, por meio de convênio, do Fundo Estadual da Saúde.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
A Lei 18.403/2022 dá prioridade no atendimento à pessoa com defi-

ciência para a atualização de laudos médicos nos estabelecimen-
tos de saúde, públicos ou privados, credenciados ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). O agendamento para a atualização desses laudos, 
conforme o texto do projeto, deverá estar disponível preferencialmente 
por telefone ou pela internet. O autor do projeto que deu origem à lei é 
o deputado Nilso Berlanda (PL).

A Lei 18.508/2022, equipara, para fins jurídicos, os portadores de fissu-
ras labiopalatina e/ou anomalias craniofaciais, duas más-formações 
congênitas, às pessoas com deficiência, garantindo-lhes, desta forma, 
os mesmos benefícios sociais e direitos de acesso ao mercado de tra-
balho deste segmento da população. O autor da lei é o deputado Dr. 
Vicente Caropreso (PSDB).

Na mesma linha, a Lei 18.509/2022 incluiu as pessoas com mielome-
ningocele, também conhecida como espinha bífida, entre as pessoas 
com deficiência. A iniciativa partiu do deputado Kennedy Nunes (PTB).

Ada de Luca, autora da lei que beneficiou 
as redes femininas de combate ao câncer
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Luciane Carminati, autora da norma
sobre obras em escolas estaduais

Leis Aprovadas

EDUCAÇÃO
A Lei 18.517/2022 instituiu o Programa Vale-Leite. Consiste na distribui-

ção, pelo governo estadual, de um litro de leite pasteurizado e homo-
geneizado por aluno de baixa renda matriculado no ensino fundamental 
da rede pública, inclusive nos períodos de férias e recesso. Ao todo, mais de 
80 mil estudantes devem ser beneficiados. Para que o aluno tenha direito 
ao auxílio, a família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), observando o limite de até três 
salários-mínimos por grupo familiar, ou renda per capita de até meio sa-
lário mínimo. A iniciativa partiu do presidente da Alesc, deputado Moacir 
Sopelsa (MDB), quando estava no exercício do governo catarinense.

A Lei 18.354/2022 dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de 
serviço social na rede pública estadual de educação básica. A autora é a 
deputada Paulinha (Podemos). Com isso, as escolas estaduais de educa-
ção básica poderão contar com profissionais da psicologia e do serviço 
social em seus quadros, com o objetivo de atuarem, em conjunto com os 
demais profissionais da área da educação, na melhoria do processo de 
aprendizagem dos estudantes.

A Lei 18.489/ 2022, do Poder Executivo, regulamentou a nova proposta de 
repartição do ICMS entre os municípios catarinenses para viabilizar o au-
mento do repasse de recursos à educação pública, chamado de ICMS 
Educacional. Conforme a normativa, 75% dos recursos auferidos por meio 
do imposto devem ser repartidos de acordo com a movimentação econô-
mica de cada cidade, 15% em partes iguais entre todos, e 10% com base no 
ICMS Educação, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos 
resultados de aprendizagem e no aumento da equidade, considerando o 
nível socioeconômico dos estudantes.

Da deputada Luciane Carminatti (PT), também entrou em vigor a Lei 
18.511/2022, que determina que o governo, ao planejar a ampliação ou re-
forma na estrutura física de escolas da rede pública estadual, submeta 
previamente o projeto ao conselho deliberativo das escolas ou à associa-
ção de pais e professores, para averiguar se o mesmo atende às necessi-
dades da comunidade escolar.

De iniciativa do Executivo, a Lei Complementar 800/2022 alterou a lei sobre 
o Plano de Carreiras dos servidores da Udesc para criar novos cargos de 
professor, de técnicos universitários e de funções de confiança para viabi-
lizar a instalação do Centro de Educação Superior do Meio-Oeste (Cesmo) 
da Udesc em Caçador.
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AGRICULTURA
De autoria do deputado Nilso Berlanda (PL), a Lei 18.355/2022 visa incen-

tivar o uso de produtos da agricultura familiar nas compras realiza-
das pela administração pública estadual. Conforme a norma, do total de 
recursos financeiros destinados à compra de gêneros alimentícios pelos 
órgãos e entidades públicas do Estado, 30% devem ser utilizados para a 
compra de produtos da agricultura familiar, priorizando-se os assenta-
mentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as 
comunidades quilombolas. 

A Lei 18.391/2022 institui o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos 
(Proera) em Santa Catarina. De autoria do deputado Padre Pedro Baldis-
sera (PT), o objetivo é coordenar e estimular a execução de ações que 
contribuam, de forma progressiva, para a redução do uso de defensivos 
na agricultura, na pecuária, no extrativismo, com a ampliação da oferta de 
insumos de origem biológica e natural.

Já a Lei 18.385/2022 altera a norma que instituiu o Programa Recomeça SC 
para incluir entre os beneficiados os produtores rurais atingidos pela inci-
dência incomum de pragas e doenças. O programa consiste na disponibi-
lização de linha de crédito do Badesc, com juros subsidiados pelo Estado. 
A lei teve origem em projeto do deputado Milton Hobus (PSD).

Por fim, a Lei 18.518/2022, de iniciativa de Moacir Sopelsa, promove a am-
pliação do teto de enquadramento para microprodutores rurais. A norma-
tiva altera de R$ 360 mil para R$ 500 mil o valor da receita bruta adotada 
para fins de conceituação como microprodutor primário, alvo de trata-
mento favorecido e simplificado no estado, em simetria com a legisla-
ção federal que define os beneficiários do Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e qualifica empreendimentos 
familiares rurais.

Leis Aprovadas

Padre Baldissera, responsável pela
norma para a redução de agrotóxicos
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DIREITO
DOS ANIMAIS

A Lei 18.356/2022 alterou o Código 
Estadual de Proteção aos Animais 

para proibir a amarração e/ou confi-
namento de animais às margens das 
rodovias estaduais. A alteração foi pro-
posta pela deputada Paulinha. Pela lei, 
os animais não poderão ser deixados 
a menos de cinco metros das margens 
das SCs. O objetivo é evitar casos de 
atropelamentos de animais, que geral-
mente resultam em acidentes graves.

Já a Lei 18.360/2022 resultou de proje-
to do deputado Marcius Machado (PL). 
Aproibição da realização de tatuagens 
e a colocação de piercings em animais 
para fins estéticos. A medida exclui a 
proibição a brincos e tatuagens que 
sejam necessários para a identificação 
de rebanhos.

A Lei 18.510/2022, que autoriza o Estado 
a instituir delegacias de defesa contra 
maus-tratos a animais domésticos a 
partir das estruturas físicas e funcio-
nais já existentes na Secretaria de Es-
tado da Segurança Pública. A iniciativa 
partiu de projeto apresentado pelo de-
putado João Amin (PP).

Leis Aprovadas

DIREITO DO
CONSUMIDOR
A Lei 18.359/2022 estabelece que 

os usuários dos planos de saú-
de devem ser comunicados sobre 
o descredenciamento de médicos e 
outros profissionais, clínicas, labora-
tórios e hospitais, no mínimo 30 dias 
antes de se encerrar o vínculo entre 
o plano de saúde e o prestador de 
serviço. O autor do projeto que deu 
origem à norma é o deputado Ken-
nedy Nunes.

Já a Lei 18.405/2022 determina às 
empresas locadoras de veículos o 
dever de informar ao Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran-SC) so-
bre a existência de delitos de apro-
priação indébita e estelionato que 
envolvam veículos de sua proprie-
dade. O objetivo principal é evitar a 
venda e a transferência de veículos 
de locadoras que tenham sido alvo 
de apropriação indébita ou estelio-
nato, corrigindo uma lacuna na le-
gislação vigente. A iniciativa partiu 
do deputado Jerry Comper (MDB).

Marcius Machado (esq.) propôs leis que ampliaram os direitos dos animais; 
Kennedy Nunes (dir.) elaborou projeto sobre os usuários de planos de saúde
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Felipe Estevão, responsável pela criação
do Selo Empresa Amiga da Criança

Leis Aprovadas

INFÂNCIA E JUVENTUDE
A Lei 18.358/2022 instituiu o Selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. 

A iniciativa partiu do deputado Felipe Estevão (União), com o ob-
jetivo de reconhecer empresas públicas e privadas que apresentarem 
em seus balanços sociais ações que contribuíram para a arrecadação 
de recursos financeiros e materiais voltados ao tratamento do câncer 
infanto-juvenil. O reconhecimento também vale para as empresas que 
desenvolvem campanhas de arrecadação de verbas, como doação de 
troco ou de nota fiscal.

A Lei 18.364/2022 torna obrigatória a capacitação em noções básicas de 
primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos 
de recreação infantil no estado. A iniciativa surgiu por meio de projeto 
elaborado pelo deputado Ismael dos Santos. O objetivo é que os pro-
fissionais tenham preparo para lidar com situações de emergência que 
podem levar uma criança à morte, como é o caso de engasgamentos, 
afogamentos, queimaduras, entre outras. 

A Lei 18.365/2022, de iniciativa do deputado Marcius Machado, dispõe so-
bre a aplicação de multa para pessoas que forem condenadas por crime 
de pedofilia, com sentença transitada em julgado. Conforme o autor, a 
multa será de R$ 55 mil, reajustada anualmente pela inflação. Os recur-
sos arrecadados com a multa serão revertidos para os fundos destina-
dos à infância e à adolescência (FIA).
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TRANSPARÊNCIA
A partir de maio de 2023, o Poder Executivo terá que disponibilizar 

o acesso às informações referentes às notas fiscais eletrônicas 
(NF-e) emitidas por seus órgãos e entidades. A medida consta na Lei 
18.376/2022, proposta pelo deputado Ismael dos Santos. O Executivo de-
verá divulgar nos sites oficiais do governo as informações referentes às 
notas fiscais emitidas quando da realização de serviços ou compras 
feitas pelo Estado. 

Já a Lei 18.369/2022, originada de projeto do deputado Bruno Souza 
(Novo), instituiu boas práticas de transparência em contratações pú-
blicas no Estado de Santa Catarina. Pela lei, todas as contratações 
públicas feitas pelo governo estadual, mesmo aquelas com dispensa 
de licitação, devem ser publicadas nos perfis oficiais nas redes sociais 
dos órgãos contratantes, além da publicação já prevista em Diário 
Oficial. As publicações nas redes sociais devem contar com link para 
acesso direto a toda documentação relacionada à compra.

Leis Aprovadas

Bruno Souza, autor da lei sobre a
transparência nas compras públicas
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TURISMO
A Lei 18.384/2022 instituiu a Política de Incentivo ao Cicloturismo no 

Estado de Santa Catarina. Os objetivos são incentivar o uso da bi-
cicleta e o turismo ecológico, a melhoria da saúde e do bem-estar por 
meio da promoção do lazer e da atividade física, a valorização da cul-
tura e dos atrativos turísticos catarinenses, além de movimentar a eco-
nomia dos municípios. O autor da lei é o deputado Volnei Weber (MDB).

Do mesmo deputado, a Lei 18.395/2022 instituiu o Roteiro Turístico Ca-
minhos da Baleia Franca em Santa Catarina. A rota abrange os muni-
cípios de Imbituba, Garopaba e Laguna, no Sul do estado. O objetivo é 
estimular a observação das baleias e seus filhotes por meio de trilhas, 
costões e até em praias da região, além de estimular o turismo nesses 
municípios.

Também foi criada a Rota Turística Religiosa Caminho do Louvor, por 
meio da Lei 18.480/2022, de autoria do deputado Milton Hobus (PSD). 
O roteiro engloba os municípios de Ituporanga, Vidal Ramos, Leoberto 
Leal e Nova Trento, nas regiões do Alto Vale do Itajaí e da Grande Flo-
rianópolis. O objetivo é aproveitar o potencial turístico religioso desses 
municípios, aliando-os aos seus atrativos naturais e históricos.

Outro roteiro instituído está previsto na Lei 18.503/2022: a Rota Turística 
do Tiro, iniciativa do deputado Sargento Lima (PL). O objetivo é promover 
e divulgar a prática do tiro nos clubes, sociedades e escolas especiali-
zadas, além de fomentar o desenvolvimento socioeconômico regional 
com a geração de emprego e renda. A rota abrange 29 municípios: Ja-
raguá do Sul, Araquari, Joinville, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, 
Porto União, Caçador, Irani, Xanxerê, Campo Erê, São José do Cedro, São 
Miguel do Oeste, Palmitos, Chapecó, Concórdia, Campos Novos, Curiti-
banos, Lages, Rio do Sul, Timbó, Pomerode, Blumenau, Balneário Cam-
boriú, Brusque, São José, Florianópolis, Tubarão e Criciúma. 

Leis Aprovadas

Sargento Lima propôs a criação de
um roteiro turístico do tiro em SC
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Leis Aprovadas

Jair Miotto teve duas leis e uma
emenda constitucional aprovadas

ESPORTE
A Lei 18.396/2022, iniciativa de Jair Miotto (União), regulamentou a prá-

tica esportiva eletrônica em Santa Catarina, mediante a criação de 
um marco legal inicial voltado para os praticantes de jogos eletrônicos. 
A lei classifica como esporte eletrônico “as competições profissionais de 
jogos que ocorrem em uma plataforma digital, envolvendo dois ou mais 
competidores (sejam indivíduos ou equipes), em partidas online ou pre-
senciais sincrônicas e montadas de forma a permitir o acompanhamento 
de uma audiência”. 

ISENÇÃO A
TEMPLOS RELIGIOSOS

A Emenda Constitucional 87/2022, proposta por Jair Miotto, permite isen-
tar do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem-

plos religiosos que funcionam em imóveis alugados. Segundo o autor, a 
medida apenas replica o que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, em 
reconhecimento à imunidade tributária prevista na Constituição Federal. 

TECNOLOGIA
A Lei 18.442/2022 criou o Programa de Estímulo à Implantação das Tecno-

logias de Conectividade Móvel no Estado de Santa Catarina. A norma, 
proposta pelo deputado Jair Miotto, teve como objetivo principal viabilizar 
a chegada do 5G (quinta geração de internet móvel) no estado. Para isso, 
elenca uma série de ações que deverão ser implantadas, como a promo-
ção de um ambiente favorável à economia digital e o debate acerca dos 
ganhos e impactos advindos da tecnologia 5G, o estímulo à modernização 
das legislações locais que tratam da implantação da infraestrutura de te-
lecomunicações; a cooperação entre os entes municipais para o alinha-
mento das legislações e o desenvolvimento de tecnologias.

56 57Relatório Anual ALESC - 2022 Relatório Anual ALESC - 2022 



SEGURANÇA PÚBLICA
A Lei Complementar 801/2022, de autoria do Poder 

Executivo, estabeleceu um novo plano de carrei-
ra para os praças da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar de Santa Catarina. O objetivo prin-
cipal foi dar mais fluidez à carreira dos praças, me-
diante a criação de novas vagas para permitir uma 
progressão funcional mais adequada.

Com o intuito de coibir o furto de cabos e componentes 
elétricos, que compromete a iluminação pública e a 
segurança dos catarinenses, a Lei 18.514/2022 instituiu 
a Política Estadual de Prevenção e Combate aos Fur-
tos e Roubos de Cabos, Fios Metálicos, Fibra Ótica, Ge-
radores, Baterias, Transformadores, Equipamentos de 
Transmissão, Placas Metálicas e Congêneres. De auto-
ria do deputado José Milton Scheffer (PP), a norma teve 
como base legislação existente no Estado do Paraná, 
que tem como meta garantir que diferentes setores da 
sociedade contribuam para a prevenção e contenção 
à onda de crimes de furto e roubo de fiação.

Praças comemoram aprovação
do novo plano de carreira

Leis Aprovadas
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Bancadas



Bancadas

BANCADA DO OESTE
As bancadas da Assembleia Legislativa tiveram atuações expressivas no 

ano de 2022. Em fevereiro, logo após o início das atividades legislativas, a 
Bancada do Oeste elegeu o deputado Valdir Cobalchini (MDB) como coorde-
nador do grupo. A bancada é formada por 15 parlamentares e atua na defesa 
de assuntos de interesse da região Oeste do estado. Entre os assuntos elen-
cados como prioridade do grupo para 2022, o destaque foi a preocupação 

com a estiagem, que afeta a Agricultura e os moradores dos municípios da 
região. A situação das rodovias no Oeste catarinense foi outro tema bastante 
defendido pelos parlamentares. A Bancada do Oeste foi ainda responsável 
por intermediar o diálogo entre o governo do Estado e a indústria leiteira. Os 
produtores reivindicam isonomia tributária em relação aos estados do Para-
ná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Deputados do Oeste se reunem
com o governador Carlos Moisés
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BANCADA FEMININA
A Bancada Feminina, grupo formado por quatro deputadas em 

defesa dos direitos das mulheres, comemorou, em 2022, um 
ano de criação do Observatório da Violência contra a Mulher em 
Santa Catarina e da Procuradoria Especial da Mulher. O primeiro 
tem o objetivo de avaliar e monitorar as ações de enfrentamento 
à violência contra a mulher nos municípios e subsidiar a adoção 
de políticas públicas. Já a Procuradoria atua na defesa e na pro-
moção de igualdade de gênero, autonomia e representação das 
mulheres. Outro destaque da Bancada Feminina em 2022 foi o 
acordo firmado com o Projeto Justiceiras e a Associação Brasi-
leira de Mulheres em Carreira Jurídica (ABMCJ). Com a parceria, 
a entidade vai oferecer atendimento jurídico às mulheres vítimas 
de violência acolhidas pela Bancada Feminina.

Ada de Luca, Marlene Fengler,
Paulinha e Luciane Carminatti

Bancadas
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BANCADA DO SUL
Os deputados que representam os municípios da região Sul do estado, 

reunidos na Bancada do Sul, apresentaram esse ano, como uma das 
principais demandas, a construção de uma sede própria para a Câma-
ra de Vereadores de Criciúma, maior cidade da região. Os 17 legisladores 
municipais exercem atualmente a atividade parlamentar em um dos an-
dares do Centro Profissional de Criciúma, no bairro Pio Corrêa.

Bancada do Sul se reune
com o presidente da Assembleia

Bancadas
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Homenagens



Homenagens

HOMENAGENS DO ANO
A Assembleia Legislativa realiza, anualmente, solenidades 

destinadas a homenagear pessoas, municípios ou institui-
ções que se destacam em Santa Catarina. Quando a cerimônia 
é feita dentro do Palácio Barriga Verde, recebe o nome de sessão 
especial. Mas se a solenidade for realizada em local diferente, é 
chamada de sessão solene. A exceção é a entrega da Comenda 
do Legislativo Catarinense, que recebe o nome de sessão solene, 
apesar de ser feita no Plenário da Alesc. 

Em 2022, o Parlamento Catarinense promoveu 19 sessões es-
peciais e 12 sessões solenes. Essas últimas nos municípios de 
Gaspar, Indaial, Pedras Grandes, Mondaí, Rio do Sul, Blumenau, 
São Ludgero, Guabiruba, Joinville, Criciúma, Florianópolis e Ita-
piranga. Todos os eventos contaram com transmissão ao vivo 
e cobertura dos veículos de comunicação da Casa (Agência AL, 
TVAL e Rádio AL), e os materiais produzidos foram publicados no 
site da Alesc e encaminhados às empresas de mídia do estado. 

Entre as sessões solenes, o destaque ficou por conta da outor-
ga da Comenda do Legislativo Catarinense, a mais alta honra-
ria concedida pelo Parlamento estadual. A comenda, instituída 
em 2008, unificou as homenagens entregues pela Alesc com o 
objetivo de reconhecer e destacar ações que tenham contribu-
ído para tornar o estado mais desenvolvido, mais justo e mais 
humano. Neste ano, foram homenageadas 31 personalidades e 
oito empresas e entidades. O evento foi proposto pela Mesa Di-
retora e reuniu centenas de pessoas no Plenário da Alesc, no dia 
21 de novembro.

70 71Relatório Anual ALESC - 2022 Relatório Anual ALESC - 2022 



04/04/2022 Dep. Dr. Vicente Caropreso 200 anos do nascimento de Fritz Müller

11/04/2022 Mesa Diretora 100 anos de fundação do PCdoB

16/05/2022 Dep. Sargento Lima Homenagem aos movimentos conservadores de direita

23/05/2022 Dep. Sérgio Motta 27 anos da Igreja Visão Missionária

25/05/2022 Mesa Diretora 15 anos de SC como área livre de febre aftosa sem vacinação

30/05/2022 Dep. João Amin 60 anos do Conselho Estadual de Educação

13/06/2022 Dep. Nilso Berlanda 25 anos da Junior Achievement em SC

22/06/2022 Mesa Diretora 50 anos da Organização das Cooperativas do Estado de SC (Ocesc)

28/06/2022 Mesa Diretora 40 anos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SC)

04/07/2022 Mesa Diretora 90 anos da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) - Casa do Jornalista

28/07/2022 Dep. Pepê Collaço Ex-deputados estaduais de Tubarão

11/08/2022 Mesa Diretora 45 anos da Polícia Militar Rodoviária de SC

12/09/2022 Mesa Diretora 50 anos da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de SC (FCDL/SC)

14/09/2022 Dep. Coronel Mocellin Instituições de Segurança Pública de SC

07/11/2022 Dep. Luciane Carminatti 30 anos da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme)

14/11/2022 Dep. Ismael dos Santos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes de SC (Conen/SC)

28/11/2022 Dep. Jair Miotto 71 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil (IEQ)

01/12/2022 Dep. Coronel Mocellin e 
Dep. Rodrigo Minotto

200 anos do Grande Oriente do Brasil (GOB) e 72 anos do Grande Oriente do Brasil em SC (GOB/SC)

05/12/2022 Mesa Diretora Certificação de Responsabilidade Social

SESSÕES ESPECIAIS

Homenagens
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14/03/2022 Dep. Celso Zuchi 88 anos de Gaspar Gaspar

21/03/2022 Dep. Laércio Schuster 88 anos de Indaial Indaial

29/04/2022 Dep. José Milton Scheffer 145 anos da Imigração Italiana no Sul de SC Pedras Grandes

13/05/2022 Dep. Altair Silva 100 anos de Mondaí Mondaí

27/05/2022 Dep. Jerry Comper 60 anos da Junior Chamber Internacional (JCI) de Rio do Sul Rio do Sul

03/06/2022 Dep. Adriano Pereira Entidades, associações e lideranças de Blumenau Blumenau

06/06/2022 Dep. Volnei Weber 60 anos de emancipação político-administrativa de São Ludgero São Ludgero

09/06/2022 Dep. Osmar Vicentini 60 anos de emancipação de Guabiruba e Botuverá Guabiruba

24/06/2022 Dep. Fernando Krelling Grupos e atletas do ciclismo Joinville

01/07/2022 Dep. Luiz Fernando Vampiro 100 anos de fundação da Escola de Educação Básica Padre Miguel Giacca Criciúma

21/11/2022 Mesa Diretora Comenda do Legislativo Catarinense Florianópolis

02/12/2022 Dep. Marlene Fengler 90 anos do Sicoob - Cooperativa Creditapiranga Itapiranga

SESSÕES SOLENES

Homenagens
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Certificação de 
Responsabilidade 
Social



Sessenta e uma empresas e entidades com fins não econômi-
cos de Santa Catarina foram reconhecidas pela Assembleia 

Legislativa por desenvolverem ações que contribuem para cons-
truir uma sociedade mais justa e que valorize o meio ambiente. 
Essas instituições receberam o Certificado de Responsabilidade 
Social, entregue na noite do dia 05 de dezembro, durante sessão 
especial no Plenário do Parlamento.

A solenidade foi presidida pelo 2º secretário da Alesc, deputado 
Rodrigo Minotto (PDT). A Certificação é uma iniciativa da As-
sembleia Legislativa e, neste ano, contou com o apoio de ou-
tras 10 entidades e órgãos governamentais. O prêmio reconhece 
instituições que se destacam em práticas socioambientais. A 
transparência nas relações institucionais e o comprometimento 
de todos com o bem-estar da sociedade e a preservação am-
biental em Santa Catarina também são requisitos importantes 
para que a empresa possa conquistar a certificação.

Responsabilidade Social

ALESC ENTREGA PREMIAÇÃO 
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
DESTAQUE SC

Rodrigo Minotto presidiu a sessão
de entrega da certificação
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TROFÉU DESTAQUE SC
As empresas e entidades com fins não econômicos que ti-

veram os melhores projetos foram premiadas com o troféu 
Destaque SC. Divididos em cinco categorias, de acordo com o 
porte e segmento, os vencedores foram selecionados entre as 
61 empresas certificadas.

Na categoria “organizações sem fins lucrativos” receberam o 
troféu a Fundação Educacional de Criciúma (Fucri), a Funda-
ção Educacional Joanna de Angelis, e o Centro de Recuperação 
Nova Esperança (Cerene). A vencedora entre as “empresas de 
pequeno porte” foi a Farma & Farma S.A. Já na categoria “em-
presas de médio porte”, recebeu o prêmio a empresa Águas de 
São Francisco do Sul S.A. A Liderança Conservação e Limpeza 
Ltda. foi a vencedora do troféu entre as “empresas de grande 
porte”. E na categoria “indústria grande porte”, o troféu foi para 
a Ogochi Menswear.

Responsabilidade Social
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Parlamentares

ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

01. Fundação Universitária do Vale do Itajaí
(Univali);
02. Federação das Associações Empresariais
de Santa Catarina (Facisc);
03. Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Florianópolis;
04. Cooperativa de Eletricidade de Gravatal;
05. Serviço Social do Comércio (Sesc)
de Florianópolis;
06. Associação Brasileira para o Desenvolvi-
mento da Família – Banco da Família, Lages;
07. Polo tecnológico de informação e 
Comunicação da Região de Blumenau;
08. Ação Social Arquidiocesana (ASA), 
Florianópolis;
09. Fundação Educacional Joanna de Angelis,
de Tubarão;
10. Associação dos Pacientes Renais de SC
(Apar), de Florianópolis;
11. Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Blumenau;
12. Associação Vida e Arte, de Tubarão;
13. Fundação Educacional da Região de Joinville 
(Furj);
14. Associação dos Municípios da Grande
Florianópolis;
15. Bairro da Juventude dos Padres Rogacionis-
tas de Criciúma;
16. Centro de Educação e Evangelização Popu-
lar, de Florianópolis;
17. Instituto Santé – Hospital São Luiz, de Campo 
Alegre;
18. Centro de Recuperação Nova Esperança
(Cerene), de Blumenau;

CERTIFICADAS:

Responsabilidade Social

19. Associação de Promoção e Educação
Tubaronense, de Tubarão;
20. JCI Joaçaba/Herval/Luzerna, de Joaçaba;
21. Cruz Azul no Brasil, de Blumenau;
22. Centro de Integração Empresa 
Escola do Estado de SC, de Florianópolis;
23. Comitê para Democratização 
da Informática de SC, de Florianópolis;
24. Fundação Hospitalar Rio Negrinho;
25. Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais (Apae) de Curitibanos;
26. Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe,
de Caçador;
27. Associação Catarinense de Supermercados 
(Acats);
28. Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Tubarão;
29. Aebas (Associação Evangélica Beneficente 
de Assistência Social), de Florianópolis;
30. Instituto Sante Hospital Regional Terezinha 
Gaio Basso, de São Miguel do Oeste;
31. Instituto Sante Hospital Santo Antônio,
de Guaramirim;
32. Projeto Somar Unicred, de Florianópolis;
33. Programa Viver Ações Sociais, de Chapecó;
34. Crecerto Agência de Microcrédito Solidário 
do Alto Uruguai Catarinense, de Concórdia;
35. JCI de Rio do Sul;
36. Fundação Universidade do Oeste de SC,
de Joaçaba;
37. Fundação Educacional de Criciúma (Fucri);
38. Credivale Agência Metropolitana de 
Microcrédito, de Gaspar;
39. Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais (Apae) de Florianópolis;
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EMPRESAS PRIVADAS

40. Plasson do Brasil Ltda., de Criciúma;
41. Pamplona Alimentos, de Rio do Sul;
42. Irani Papel e Embalagem, de Joaçaba;
43. Bontur – Bondinhos Aéreos, de Balneário Camboriú;
44. Ondrepsb Limpeza e Serviços, de Florianópolis;
45. Cooperativa Central de Crédito de SC e RS, de Florianópolis;
46. Contabilidade Djazil, de Rio do Sul;
47. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 
São Miguel do Oeste (Sicoob);
88. Águas de São Francisco do Sul;
49. Águas de Bombinhas;
50. Águas de Penha;
51. Águas de Camboriú;
52. Cooperativa de Transporte de Cargas em Geral (Cotra-
carg), de São Francisco do Sul;
53. Liderança Limpeza e Conservação, de São José;
54. Indústria Carbonífera Rio Deserto, de Criciúma;
55. RQ Ind. e Com., de São Carlos;
56. M&M Assessoria Contábil, de Florianópolis;
57. Cooperativa Juriti, de Massaranduba;
58. Pré-Vale Pré-Moldados de Concreto, de Ibirama;
59. Farma & Farma, de Itajaí;

EMPRESAS PÚBLICAS

60. Celesc;
61. Casan.

Responsabilidade Social
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Escola do Legislativo

Marlene Fengler, presidente da Escola do Legislativo

ESCOLA DO LEGISLATIVO: 
ANO DE CRESCIMENTO 

A Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, bra-
ço pedagógico do Parlamento catarinense, mesmo com a 

suspensão durante dois meses de seus cursos presenciais e 
on-line devido ao período eleitoral, conseguiu em 2022 aten-
der aproximadamente 20 mil pessoas. Cidadãos que tiveram 
a oportunidade de receber conhecimento e formação dos nú-
cleos de inclusão e políticas públicas, qualificação profissional, 
formação política e educação para a democracia em diversos 
eventos, dos quais quase 50% ocorreram remotamente.

Ao total, foram 9.688 participantes no método ensino a distân-
cia (EaD) em 14 cursos e 4.429 pessoas em 23 eventos promo-
vidos pelo Núcleo Inclusão e Políticas Públicas, em 23 eventos. 
Com esses resultados, explica a coordenadora da Escola, Ros-
sani Thomas, uma das metas para 2023 é focar o trabalho de 
forma híbrida, ampliando os números de catarinenses benefi-
ciadas com os cursos e eventos da entidade, sempre promovi-
do em parceria com órgãos públicos, Câmaras de Vereadores 
e associações de municípios.

Para a presidente da instituição, deputada Marlene Fengler 
(PSD), os números são ótimos. “Sobretudo se considerarmos as 
restrições impostas pela Legislação Eleitoral que nos impossi-
bilitou de realizar cursos presenciais por um longo período. E 
mesmo assim conseguimos atingir esse número considerável 
de pessoas”.
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Uma das novidades neste ano foi o novo Regimento Interno da Escola, 
aprovado pelos deputados, que ampliou o escopo de atendimento a 
agentes políticos e públicos de todos os entes da administração pú-
blica, atendendo desta forma as inúmeras demandas que a escola 
recebia de qualificação e capacitação de servidores em geral, não 
apenas dos legislativos.

A concepção inicial da Escola era qualificar profissionalmente e otimi-
zar o atendimento dos servidores da Assembleia Legislativa e das Câ-
maras de Vereadores, agora ampliando para os funcionários do Exe-
cutivo estadual e municipal. “Temos reconhecimento nacional como 
uma das melhores escolas legislativas do país, tanto em qualidade 
quanto no dinamismo”, enfatiza a presidente. 

O novo regimento prevê ainda a reformulação da estrutura organiza-
cional interna da Escola do Legislativo, com a subdivisão dos objetivos 
e das competências dos órgãos internos; a atualização dos deveres e 
dos direitos dos servidores técnicos e docente; além da regulamen-
tação sobre questões pedagógicas, parcerias e apoio institucional a 
órgãos e instituições públicas e privadas. 

Além das demandas das comissões permanentes da Alesc, de Câma-
ras de Vereadores e outros agentes públicos, a Escola desenvolve ini-
ciativas próprias, como a Caravana de Inclusão da Mulher na Política, 
que foi paralisado neste ano devido ao período eleitoral, mas que de-
verá retornar com mais atuação em 2023. Há também iniciativas para 
incentivar os jovens a entenderem a importância do Poder Legislativo: 
o Parlamento Jovem, para estudantes do ensino médio, e o Estágio 
Visita, para universitários. 

Escola do Legislativo

Encontro Estadual dos Vereadores Mirins 
no audiotório Antonieta de Barros
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Entre as novidades para 2023, esta a parceria com a Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC) para ofertar dez vagas para cursos de 
mestrado para servidores efetivos do Parlamento. Meta para ampliar 
a grade de cursos on-line e o aproveitamento dos cursos presenciais 
que serão mantidos na internet para reaproveitamento de novos alu-
nos, além de ofertar dois novos cursos que estão ainda em negociação.

Sobre os destaques do ano está o Encontro Estadual de Coordenadores 
e Coordenadoras do Programa Câmara Mirim, que reuniu represen-
tantes dos parlamentos de 89 cidades catarinenses para uma série de 
palestras e mesas-redondas. Além das 89 Câmaras existentes, segun-
do censo realizado pela Escola do Legislativo, há mais 26 cidades em 
processo de instalação do Legislativo mirim.

Outro exemplo foi a parceria realizada com a cidade de Tubarão quan-
do foi promovida a 1ª Conferência Infantojuvenil de Educação Finan-
ceira e Fiscal. O evento atendeu cerca de 700 estudantes do 5º ao 9º 
ano das redes municipal, estadual e privada com informações básicas 
sobre finanças pessoais. Outra conquista da Escola do Legislativo foi o 
recredenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação, com obje-
tivo de facilitar a oferta de cursos de pós-graduação para vereadores, 
para assessores das Câmaras e comunidade em geral.

Escola do Legislativo

Seminário sobre Educação Financeira,
realizado com o apoio da Escola em Tubarão
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PAB

PAB CELEBRA 
18 ANOS DE IMPLANTAÇÃO
E conquista troféu e selo
de Assembleia Cidadã

O Programa Antonieta de Barros (PAB) da Coordenadoria de Estágios 
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) completou, em 

2022, 18 anos de atuação, com a comemoração da conquista do troféu e 
o selo de Assembleia Cidadã, concedidos pela União Nacional dos Legis-
ladores e Legislativos Estaduais (Unale). O PAB concorreu na categoria 
Projetos Especiais, que premia trabalhos que tratem diretamente da vida 
do cidadão, fora das ações normais do Parlamento.

Nestes 18 anos, o PAB registrou mais de 500 jovens estudantes que tive-
ram a oportunidade de estagiar na Alesc. Com a maioridade, o PAB entra 
numa fase de reforço à capacitação e qualificação destes jovens buscan-
do parcerias com empresas públicas e privadas, explica a coordenadora 
de Estágios, Miriam Lopes. O PAB é voltado para jovens em situação de 
vulnerabilidade social, tendo o Movimento Negro Unificado (MNU/SC), a 
Associação de Mulheres Antonieta de Barros (Amab) e a Unegro, como 
parceiros da Alesc no programa.

São beneficiados jovens entre 16 e 24 anos, que estão regularmente ma-
triculados no ensino médio, técnico ou superior e têm renda familiar in-
ferior a 2,5 salários mínimos regionais. O estágio tem duração de um ano, 
renovável por mais um. Os jovens selecionados recebem mensalmente R$ 
650, mais R$ 150 de auxílio-transporte e R$ 600 de auxílio-alimentação. Já 
os estagiários com curso superior recebem R$ 950 mensalmente, mais R$ 
600 de auxílio-alimentação e R$ 150 de auxílio-transporte.

Troféu do Prêmio Assembleia Cidadã,
conquistado pela Alesc
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PAB

Equipe e estagiários do PAB comemoram
a conquista da premiação da Unale

Uma das novidades deste ano foi a capacitação dos estagi-
ários. Os jovens, antes de iniciarem suas atividades na Alesc, 
foram capacitados para atuarem nos setores administrativos 
do Parlamento por um período de dez dias.

Mirian Lopes destaca que o PAB, além de sua importância so-
cial, desempenha papel fundamental na formação profissio-
nal de muitos jovens, que geralmente chegam ao mercado 
de trabalho sem a experiência exigida. “O programa oferece a 
oportunidade que transforma vidas. Nós os preparamos para 

o mercado de trabalho e ao mesmo tempo os servidores do 
Parlamento e os deputados convivem com uma parcela da 
sociedade que é invisível. É gratificante a vivência com eles.” 

Para 2023, a meta é fechar parcerias com empresas públi-
cas e privadas para realização de cursos e encaminhamen-
to para ocupação de vagas no mercado de trabalho, após a 
conclusão dos estágios. “Sem dúvidas, podemos afirmar que 
2022 foi um ano próspero e de conquistas para a nossa Coor-
denadoria de Estágios”, conclui Mirian.
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PARCERIA COM A
JUNIOR ACHIEVEMENT 

Uma das parcerias para o desenvolvimento dos jovens que integram o Pro-
grama Antonieta de Barros, realizada neste ano, foi com a Junior Achie-

vement, considerada a sétima ONG mais relevante do mundo, que atua em 
Santa Catarina há 25 anos inspirando e preparando jovens para o empre-
endedorismo – sempre com o apoio da iniciativa privada. Neste período, fo-
ram beneficiados quase 710 mil jovens, com a participação de mais de 250 
empresas privadas mantenedoras, e aos 17,9 mil voluntários que acreditam 
na missão de preparar e inspirar jovens a empreender, destaca o diretor-
-executivo da Junior Achievement, Evandro Carlos Badin. 

Ele conta que a organização atua em 259 municípios catarinenses. Na par-
ceria com o PAB, será construída uma trilha empreendedora baseada em 
quatro programas da Junior Achievement, onde os jovens vão conhecer al-
gumas temáticas como finanças pessoais e preparação para o mercado de 
trabalho, entre outros. O primeiro programa da organização já atende jovens 
a partir de 18 anos. 

Evandro também reforça a meta de consolidar a cultura empreendedora 
no país com programas criados e administrados junto à iniciativa privada. 
“Somos uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do 
mundo, estimulamos e desenvolvemos estudantes para o mercado de traba-
lho através do método aprender-fazendo”, ressalta. O diretor enfatiza que a 
organização gera caminhos para que os jovens estejam preparados para os 
desafios e carreiras da economia globalizada. 

A Junior Achievement foi fundada em 1919 e é uma das primeiras organiza-
ções a trazer programas de empreendedorismo para crianças e jovens da 
América Latina. Hoje, trabalha para preparar os jovens para o futuro do tra-
balho por meio de programas de empreendedorismo, educação financeira e 
preparação para o mercado de trabalho. A cada ano, a rede da JA Worldwide 
mobiliza cerca de 470 mil voluntários que capacitam mais de 10 milhões de 
alunos em mais de 100 países.

PAB

Evandro Carlos Badin, diretor-executivo
da Junior Achievement SC
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ASSEMBLEIA CIDADÃ
O destaque deste ano foi a conquista da 3ª edição do 

Prêmio Unale Assembleia Cidadã, realizado na Are-
na Pernambuco, em Recife (PE), em outubro deste ano. 
Além do troféu, a Alesc recebeu R$ 20 mil para investir no 
programa e o direito de usar o selo Assembleia Cidadã.

“Esse prêmio que a Alesc recebeu é um reconhecimen-
to ao trabalho desenvolvido pelo PAB, que tem também 
a contribuição da Escola do Legislativo Deputado Lício 
Mauro da Silveira, braço pedagógico do Parlamento ca-
tarinense. Uma premiação aos estagiários que a Alesc 
contrata que vêm para cá para se preparem para en-
trar no mercado de trabalho”, destacou o presidente da 
Alesc, deputado Moacir Sopelsa (MDB). Ele salientou que 
os estagiários, além de terem a oportunidade de apren-
der uma profissão, contam com auxílio financeiro e vale-
-alimentação para auxiliar suas famílias.

O prêmio tem como objetivo incentivar projetos que bus-
quem a humanização do serviço público e do Poder Le-
gislativo. “É uma honra estar aqui entregando esse prê-
mio na categoria especial à Alesc devido ao PAB, que 
tem um resultado fantástico pela inclusão social, princi-
palmente de jovens em estado de vulnerabilidade, mas 
principalmente abrindo oportunidade a esses jovens 
de entrarem no mercado de trabalho”, destacou o pre-
sidente da Unale, deputado Lídio Lopes (Patriota-MS), 
que esteve em Florianópolis em dezembro entregando o 
Prêmio e o Selo ao Parlamento catarinense. Ele salientou 
que essa premiação também é um incentivo para que as 
demais Casas Parlamentares do Brasil adotem projetos 
semelhantes.

PAB

Moacir Sopelsa, com o troféu da Unale
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O deputado Kennedy Nunes (PTB), que foi presidente da Unale e ide-
alizador da criação do Prêmio Assembleia Cidadã, destacou a im-
portância da premiação e explicou que durante 2023 a Alesc poderá 
usar o título de Assembleia Cidadã em seus documentos. “O bom 
de tudo é que eu criei este prêmio durante o período que fui presi-
dente da Unale. Em cada visita que fiz nas Assembleias Legislativas 
descobri que elas fazem um trabalho que vai além do que é previs-
to e muitas vezes ficam escondidos, muitas vezes nem mesmo os 
deputados conhecem, essa foi uma forma de mostrar e gerar uma 
competitividade.”

PAB

Kennedy explicou aspectos da honraria recebida pelo Parlamento. “O 
prêmio é itinerante e somente quando uma Assembleia recebe a pre-
miação três vezes que poderá ficar com o troféu permanentemente. 
Além disso, o recurso de R$ 20 mil é para aplicação no próprio projeto, 
que muitas vezes não pode receber dinheiro público das Assembleias e 
com esse recurso poderá ampliar seus benefícios.”

Este é o segundo prêmio nacional que o PAB conquista. Em 2013, o programa 
da Alesc foi contemplado com o “Prêmio Camélia da Liberdade Ação Afir-
mativa - Atitude Positiva”, na categoria Poder Público. A premiação é pro-
movida pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (Ceap).

Moacir Sopelsa, Kennedy Nunes
e Lídio Lopes, presidente da Unale
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Comunicação

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
DA ALESC SE CONSOLIDA 

COMO FONTE DE 
INFORMAÇÃO PARA 

SANTA CATARINA

A Diretoria de Comunicação Social da Alesc concluiu 
2022 consolidada como uma das principais fontes de 

informação da sociedade catarinense. Além da históri-
ca cobertura das eleições – que envolveu as equipes da 
Agência AL, TVAL, Rádio AL e das Mídias Sociais – cada 
setor teve sua atuação marcada pelo crescimento em 
termos de audiência junto à população e aos veículos de 
imprensa de Santa Catarina.
 
No ano em que comemorou uma década, a Agência AL 
bateu o seu recorde de acessos em um único dia. Foi em 
2 de outubro, dia seguinte ao primeiro turno das elei-
ções, quando foram registrados quase 21,5 mil acessos. 
O resultado foi fruto da cobertura jornalística do pleito, 
realizada em conjunto pelos repórteres, editores, social 
media, fotojornalistas, repórteres cinematográficos e 
técnicos que trabalham na divulgação do cotidiano do 
Parlamento.

108 109Relatório Anual ALESC - 2022 Relatório Anual ALESC - 2022 



Comunicação

Durante todo o ano, o website da Agência AL recebeu mais 
de 380 mil acessos, com 715 mil pageviews de mais de 
240 mil usuários diferentes. A notícia mais acessada foi 
a relação dos 40 deputados eleitos para a legislatura 
que tem início em 2023, com quase 30 mil visualizações.
 
Apesar das restrições impostas pela legislação eleitoral, 
a redação da Agência AL produziu, no decorrer de 2022, 
quase mil matérias sobre as atividades do Parlamento e 
130 reportagens especiais. Foram veiculadas ainda cerca 
de 900 notícias feitas pelos assessores de comunicação 
dos deputados e os repórteres fotográficos produziram 
quase 700 galerias com imagens das atividades desen-
volvidas pela Assembleia, pelos parlamentares e em pau-
tas especiais.
 
Das múltiplas pautas abordadas, entre os destaques fo-
ram os perfis dos deputados eleitos pela primeira vez 
e as expectativas dos reeleitos para a nova legislatura. 
Da parceria com os demais veículos da Alesc, a Agên-
cia também deu espaço aos perfis das personalidades 
que dão nome aos principais espaços do Palácio Barriga 
Verde e matérias especiais sobre a Coxilha Rica e as leis 
que fortalecem o turismo na Região Sul do estado. Esta 
reportagem acabou gerando um resultado inesperado. 
Após ler o material, o fotógrafo italiano Luca Crudeli de-
cidiu destinar a renda de sua exposição fotográfica rea-
lizada no Museu de Arte de Brasília (entre 7 de novembro 
de 2022 e 26 de fevereiro de 2023) para o Instituto Aus-
tralis, destacado na matéria da Agência AL.

110 111Relatório Anual ALESC - 2022 Relatório Anual ALESC - 2022 



112 113Relatório Anual ALESC - 2022 Relatório Anual ALESC - 2022 

A Assembleia Legislativa, em parceria com a Associa-
ção dos Jornais do Interior (Adjori) e com a Associa-

ção dos Diários do Interior (ADI), veiculou neste ano uma 
coluna semanal de notícias do Parlamento em mais de 
100 jornais impressos do estado, visando ampliar a divul-
gação das atividades e atos da Alesc e dos parlamenta-
res. O convênio com as duas entidades tem como objetivo 
complementar o esforço de comunicação do Parlamento 
e levar informações relevantes do Legislativo a uma faixa 
maior da população.

COLUNA
NOTÍCIAS ALESC

Comunicação



RETOMADA
Após o controle da COVID-19 e o retorno das atividades em todos os 

setores da sociedade, a TVAL também voltou ao seu ritmo habitu-
al de produção em 2022. Se nas fases críticas da pandemia a progra-
mação sofreu alterações tendo o mínimo possível de ações, sempre 
dentro de rigorosos protocolos de saúde, a partir do último mês de 
agosto a programação vivenciou uma retomada.
 
Além de transmitir ao vivo as sessões plenárias, comissões e audiências 
públicas, a TVAL ganhou uma nova programação. Um dos pontos altos 
foi a volta dos telejornais, com três noticiários sempre das segundas 
às quintas-feiras: “Jornal Primeira Hora” (às 8 horas), “Jornal do Parla-
mento” (às 12h30) e “TVAL Notícias” (às 18h30), além do “Destaques da 
Semana”, exibido nas sextas-feiras em três momentos: 8h, 12h30 e 19h.

Comunicação

A grade passou a contar também com novas edições dos progra-
mas “Memórias da Imprensa”, “Fragmentos da História”, “Em pauta” 
e “Conecta”, os inéditos “Cultura Catarina”, “SC Nosso Destino é Aqui” 
e “Em discussão” e a produção de séries de matérias com a Bancada 
Feminina, Defensoria Pública e o Observatório da Mulher da Alesc, 
ampliando a transparência e divulgando vários serviços que o Par-
lamento disponibiliza para a população.

Toda a programação pode ser acompanhada de dois modos. Ao 
vivo, no site da TVAL, e sintonizada pela TV a cabo, em 18 municípios 
catarinenses. Na Grande Florianópolis, está disponível, também, em 
sinal aberto, pelo canal 11.3, em Blumenau pelo canal 43.3 e em São 
José pelo canal 10.3.

Gravação do programa Cultura Catarina, da TVAL
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CRESCIMENTO
A Rádio AL obteve outro marco nas ações da Diretoria de Comu-

nicação Social em 2022 ao assegurar um crescimento de 33% 
em relação ao ano anterior no número de cidades que receberam 
sua produção. Isso representa o melhor resultado dos últimos qua-
tro anos em número de rádios que veicularam as reportagens pro-
duzidas pelo setor.
 
De março a novembro, as matérias e áudios disponibilizados no site 
da Rádio AL e distribuídos via Whatsapp para as emissoras foram 
reproduzidas total ou parcialmente 7.771 vezes em 212 rádios de 114 
municípios. Mas, levando-se em conta que o sinal alcança outras 
cidades vizinhas, a efetividade do serviço passa a ser ainda mais 
relevante.
 
Na Internet, o website da Rádio AL divulgou 960 reportagens e re-
cebeu 75.965 visitas. A audiência foi grande também para os pro-
gramas “Minuto”, reproduzidos mais de 50 mil vezes em mais de 
230 rádios entre março e novembro, e “Redação Final”, cujos 19 epi-
sódios produzidos de janeiro a setembro foram ouvidos e baixados 
mais de 2,5 mil vezes nas plataformas e site da Rádio AL. O material 
obteve exibição ainda maior ao ter sido transmitido 57 vezes pela 
Rádio Udesc FM em Joinville, Lages e Florianópolis. A rotina dos par-
lamentares no interior do Estado, retratada no projeto “Na Estrada” 
– realizado em parceria com a Agência AL e TVAL – atraiu a atenção 
dos ouvintes em oito podcasts ouvidos mais de 280 vezes.

Comunicação

Estúdio da Rádio AL
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Comunicação

CONECTIVIDADE DIGITAL
Cumprindo o propósito de estar ao lado dos catarinenses no 

maior número possível de lugares, a Alesc manteve forte pre-
sença também nas plataformas de redes sociais, informando a so-
ciedade sobre as ações, debates e aprovações de leis em diferen-
tes formatos. Presentes no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 
e WhatsApp, os perfis somavam mais de 251,4 mil seguidores, no 
dia 31 de novembro, um aumento de 7,1% em relação ao ano ante-
rior. Em números absolutos, a Assembleia está entre os parlamen-
tos com mais seguidores no Brasil. As postagens alcançaram 8,9 
milhões de visualizações.
 
E o conteúdo de reels do Instagram foi o protagonista em 2022 com 
a abordagem de vários temas, especialmente com conteúdos ex-
plicativos sobre processos legislativos, com abordagens diretas e 
de simples entendimento, aproximando o cidadão do Parlamento. 
Esse conteúdo também ganhou formatos de “carrossel”, aumen-
tando a interação dos seguidores.
 
No Instagram, a marca de 40 mil seguidores foi superada com au-
mento de 18% no comparativo com 2021, colocando a Alesc na quin-
ta colocação entre as demais no País e promovendo a maior inte-
ração com o público, especialmente em debates sobre os projetos 
em tramitação ou que foram aprovados. Foram 382 postagens com 
1,5 milhão de visualizações e 16,5 mil comentários, representando 
um aumento de 33% em relação ao ano anterior. O conteúdo somou 
mais de 16 mil compartilhamentos e nos Stories as 1.633 publica-
ções foram visualizadas 860 mil vezes.
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 O Facebook, por sua vez, é a rede com o maior número de seguido-
res e maior alcance da Alesc. As postagens obtiveram pouco mais 
de 4,3 milhões de visualizações até 31 de novembro. Os quase 128 
mil seguidores da página, tornaram o Parlamento catarinense na 
mais seguida das casas legislativas estaduais. A lista de números 
continua com 481 publicações, entre cards, vídeos e transmissões 
ao vivo. Foram 16,8 mil reações de curtidas, mais de 4 mil comentá-
rios e 2,3 mil compartilhamentos das postagens.
 
Twitter e Youtube também reforçaram o contato com a popula-
ção. No primeiro foram 1,78 mil tweets replicando as reportagens da 
Agência AL, Rádio AL e TVAL, além de chamadas ao vivo de reunião 
de comissões e eventos. Isso rendeu 323 mil visualizações, confir-
mando o perfil também como fonte para veículos de imprensa e 
formadores de opinião. São 22.845 seguidores, número 6% maior 
em relação ao ano anterior.
 
A segunda plataforma ultrapassou 54 mil inscritos com aumento 
de 18,5%. Os vídeos disponibilizados no canal da Alesc na platafor-
ma somaram mais de um milhão de visualizações. Além do conte-
údo produzido pela TVAL, lá ocorrem as transmissões dos eventos 
ao vivo, com forte participação pelo chat, especialmente nas audi-
ências públicas.

Pioneiro no Brasil entre os órgãos públicos, o WhattsApp da Alesc 
distribuiu diariamente conteúdos informativos, leis aprovadas e 
enquetes sobre projetos em tramitação, fomentando e ampliando 
a participação popular. Hoje são seis mil pessoas que recebem o 
conteúdo diretamente no smartphone e a projeção era de 900 mil 
visualizações do conteúdo em 2022.

Comunicação

120 Relatório Anual ALESC - 2022 121Relatório Anual ALESC - 2022 



Comunicação

Cobertura das Eleições 2022 na sede do TRE-SC

O dia 2 de outubro de 2022 entrou para a história da Alesc não só pe-
los nomes que vão estar na legislatura dos próximos quatro anos. 

A data marcou também a cobertura histórica das eleições realizada 
de modo integrado pelas equipes da Diretoria de Comunicação Social. 
Os profissionais trabalharam das 7h30 às 23h, desde antes do início 
da votação até a apuração e confirmação dos eleitos. Ao vivo, os in-
tegrantes da Agência AL, TVAL, Rádio AL e das redes sociais do Parla-
mento conectaram as cidades catarinenses e entregaram um retrato 
do pleito no Estado para todo o Brasil.
 
Nos locais de votação da Capital, repórteres e fotógrafos acompanha-
ram o andamento da eleição, ouviram as expectativas dos eleitores 
e registraram tudo o que envolve um dos dias mais importantes da 
nação. Desde o movimento do comércio de alimentos em frente às 
escolas até a liberação em tempo real dos boletins com a apuração 
nos votos feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), as matérias eram 
editadas e publicadas, culminando com a divulgação dos perfis dos 
eleitos assim que os resultados oficiais foram confirmados.

COMUNICAÇÃO 
PROTAGONIZA COBERTURA
HISTÓRICA DA ELEIÇÕES
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A TVAL inovou sua atuação ao contar com a participação de profissio-
nais de imprensa das Câmaras de Vereadores de Blumenau, Lages e 
Joinville. Eles relataram as notícias do Vale do Itajaí, da Serra e do Norte 
do Estado, ampliando ainda mais a capilaridade da cobertura. Durante 
todo o dia, paralelamente à votação e à apuração, ex-políticos, jorna-
listas e especialistas convidados ajudaram a análise do pleito reali-
zada no Plenário e transmitida pela Internet, TV a cabo nas principais 
cidades e em sinal aberto na Grande Florianópolis e Blumenau.
 
A Gerência de Redes Sociais seguiu o mesmo padrão e, por 15 horas, 
distribuiu nas plataformas digitais as informações, análises e os re-
sultados. Foram 193 postagens nos perfis da Alesc, somando 527 mil 
visualizações. O conteúdo das Eleições 2022 gerou mais de 3.570 com-

Comunicação

partilhamentos, com 16,6 mil curtidas e cerca de seis mil comentários.

A equipe da Rádio AL teve a importante missão de levar as notícias de 
Santa Catarina para o restante do Brasil por meio de boletins ao vivo du-
rante a programação das rádios Senado e Câmara. Para o Estado, cada 
nova reportagem era liberada no website e no whatsapp, resultando no 
aproveitamento do material por 22 emissoras do interior catarinense.
 
Assim que a cobertura foi concluída, a produção havia sido com-
pletamente disponibilizada para os veículos de comunicação de to-
das as regiões de Santa Catarina pela Sala de Imprensa da Alesc. O 
Parlamento cumpriu assim, mais uma vez, seu compromisso com a 
democracia e a transparência.

Jornalistas acompanham apuração dos votos no TRE-SC
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Parlamentares

Ada De Luca
MDB
Idade: 73 anos.
Formação/Profissão: Bacharel em Direito. 
Base Eleitoral: Sul de Santa Catarina.
Mandato: 2007 - 2011 | 2011 - 2015 | 
2015 - 2019 | 2019 - 2023.

Em seu quarto mandato na As-
sembleia Legislativa, a deputada 

estadual Ada Faraco De Luca refor-
çou seu trabalho em favor do povo 
catarinense, com projetos e indica-
ções que contemplam, principal-
mente, a defesa e a promoção dos 
direitos das mulheres, os direitos 
humanos, dos idosos, a valorização 
de entidades da sociedade civil que 
prestam relevantes serviços à po-
pulação catarinense, Saúde, Educa-
ção e Segurança Pública. 
 Destaca-se o trabalho realiza-
do em conjunto com as demais par-
lamentares da Bancada Feminina, 
construindo políticas públicas em 
favor das mulheres catarinenses, 
tendo, como grande conquista, a 
instalação da Procuradoria Especial 
da Mulher, em junho de 2021, trazen-
do mais uma porta aberta para dar 
voz àquelas que não têm voz. 

Um mandato em defesa das mulheres e
pela luta em favor dos menos favorecidos

Parlamentares

Sempre na luta!

Lei Ada De Luca: 
Mais recursos para as RFCC

 Durante visitas às Redes Femi-
ninas de Combate ao Câncer (RFCC), 
Ada viu as dificuldades para conse-
guir manter as atividades. Foi semea-
da então a vontade de fazer mais por 
elas, que ajudam pacientes de cân-
cer em um momento tão delicado.
 A Lei 18.427/2022, de autoria da 
parlamentar, inclui as RFCC entre as 
entidades que podem receber recur-
sos do Fundo Estadual de Saúde.
 As redes devidamente cons-
tituídas poderão celebrar convênios 
com o governo e obter recursos para 
manutenção de suas atividades, aca-
bando com o que a deputada chama 
de “pires na mão”, em que estas guer-
reiras têm que peregrinar em busca 
de verba pública.
 Ada também é autora da Lei 
que institui 19 de outubro como o Dia 
Estadual das Voluntárias da RFCC.

 Como Procuradora Especial, 
a deputada Ada De Luca percorreu 
todo o estado incentivando verea-
doras e vereadores de todos os par-
tidos a instalarem as procuradorias 
nos legislativos municipais. Um tra-
balho intenso onde, em menos de 
um ano e meio de funcionamento, 
mais do que triplicou as procurado-
rias municipais, fortalecendo a rede 
de amparo e apoio às mulheres víti-
mas de violência.
 Encerrando o período de quase 
16 anos desde que chegou ao Parla-
mento, Ada De Luca se diz orgulhosa 
por tudo que conquistou e preten-
de, mesmo sem mandato, continuar 
atuando, defendendo a democracia 
que tanto lutou para conquistar.
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Parlamentares

Altair Silva
PP
Idade: 56 anos.
Formação/Profissão: Técnico Agrícola/
Bacharel em Direito e Empresário. 
Base Eleitoral: Grande Oeste Catarinense.
e Vale do Rio Tijucas.
Mandato: 2019 - 2023.

O quarto ano do mandato do de-
putado Altair Silva foi pautado 

por ações relevantes na agricultura 
e na defesa das rodovias. Após um 
início de 2022 fora da Assembleia 
Legislativa, Altair retornou ao man-
dato no final de março, depois de ter 
ocupado o cargo de Secretário de 
Estado da Agricultura, da Pesca e do 
Desenvolvimento Rural. Na Alesc, o 
parlamentar trabalhou ainda mais, 
pela defesa do setor.
 Dentre os pleitos defendidos 
nesse período, o Projeto de Lei de 
sua autoria, PL 349/2020, que bus-
ca incentivar a energia trifásica no 
meio rural catarinense. E também 
teve a defesa incessante dos seto-
res da suinocultura, bovinocultura 
de leite e dos produtores rurais.
 No decorrer deste ano, Altair, 
que é coordenador da Frente Par-
lamentar em Defesa das Rodovias 
do Grande Oeste Catarinense, re-

Atuação marcada pela defesa
da Agricultura e rodovias 

Mandato pautado por ações relevantes
da Agricultura e na defesa das rodovias. 

Principais Projetos
de Leis trabalhados

 Uma das lutas do deputado Al-
tair foi pela chegada da energia tri-
fásica para o meio rural catarinense 
(PL 349/2020). O projeto incentiva o 
produtor rural a investir com recur-
sos próprios na instalação da energia 
trifásica, e após concluir a obra, doar 
esse patrimônio para a Celesc e o va-
lor gasto pelo produtor ressarcido nas 
faturas de energia.
 Altair é também autor do PL 
113/2019, que cria um Fundo de Manu-
tenção e Conservação das Rodovias 
Catarinenses. Faz parte desse fundo: 
10% do valor do IPVA arrecadado pelo 
Estado, 10% do valor das multas de 
trânsito, a exploração comercial das 
faixas de domínio e a devolução vo-
luntária de sobras dos poderes Legis-
lativo e Judiciário, do Ministério Públi-
co e do Tribunal de Contas.

cebeu reivindicações de lideranças 
dos municípios e buscou junto ao 
parlamento e ao governo do Estado 
resolvê-las.
 “Trabalhamos fortemente em 
pautas do agro e na melhoria das 
rodovias estaduais catarinenses. Ao 
longo do ano, nos empenhamos em 
melhorar as condições das SCs 155, 
283, 160 e 350, entre muitas outras. 
Acompanhamos de perto a con-
dição de algumas rodovias e con-
seguimos respaldo do governo do 
Estado para melhoria de algumas 
delas”, disse Altair.
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Parlamentares

Ana Campagnolo
PL
Idade: 32 anos.
Formação/Profissão: Professora de História. 
Base Eleitoral: Todo o Estado.
Mandato: 2019 - 2023.

Escolhida representante do seu então 
partido, o PL, na comissão mais im-

portante da Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), Ana Campag-
nolo exerceu liderança que ecoou por 
toda extensão de seu mandato, frutifi-
cando em reeleição com votação his-
tórica no estado: 196.571 votos.
 Opositora frontal do lockdown e 
do extermínio de empregos, denunciou 
e combateu não apenas irregularida-
des, como a cometida no escândalo 
dos respiradores, bem como a supres-
são das liberdades civis em nome da 
emergência sanitária. Nesse sentido, 
aprovou uma lei que impedia o “fecha 
tudo” sem a devida aprovação dos se-
tores produtivos e atuou contra a se-
gregação social ocasionada pelo pas-
saporte sanitário.
 Com mais de 250 proposições 
apresentadas, a deputada mobilizou 
apoio de 120 mil subscritores e 21 depu-
tados na realização da CPI do Aborto. 

A deputada estadual mais votada
da história de Santa Catarina

A defesa da vida, família, liberdade e dos valores cristãos 
resultaram na confiança de mais de 196 mil eleitores.

Trabalho cultural

 Autora de quatro livros (Fe-
minismo: Perversão e Subversão, 
Guia de Bolso Contra Mentiras Fe-
ministas, Ensino Domiciliar na Po-
lítica e no Direito e O Mínimo Sobre 
Feminismo), a obra literária de 
Campagnolo já conta com o pri-
meiro título como best-seller. Ao 
todo, são mais de 120 mil exem-
plares vendidos em um trabalho 
cultural pioneiro no Brasil.
 Tamanho esforço e dedi-
cação renderam o título de de-
putada mais influente das redes 
sociais em Santa Catarina, com 2 
milhões de seguidores em todas 
as redes e 15 mil alunos matri-
culados em três cursos online de 
formação, além de inúmeras pa-
lestras que agora ganham atua-
ção e projeção internacional.

 A CPI está investigando o va-
zamento de informações que corriam 
em segredo de justiça em caso que 
culminou na morte por abortamento-
de um bebê de sete meses.
 Promessas de campanha 
cumpridas com rigor, a defesa do en-
sino domiciliar e o combate à doutri-
nação ideológica também estiveram 
firmemente presentes no curso do 
mandato. Campagnolo teve atuação 
fundamental no projeto de regula-
mentação da modalidade em Santa 
Catarina, tendo denunciado diversos 
casos de doutrinação, aos quais co-
brou medidas do Executivo.
 Autora de emendas que con-
templaram todas as regiões do es-
tado, a deputada enviou quase R$ 2 
milhões para o Desenvolvimento So-
cial, R$ 5,5 milhões à Infraestrutura, 
quase R$ 6 milhões à Saúde, mais de 
R$ 6 milhões à Segurança Pública e 
R$ 6,5 milhões à Educação, Cultura e 
Esporte.
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Parlamentares

Bruno Souza
NOVO
Idade: 38 anos.
Formação/Profissão: Administração,
Ciências Contábeis, Ciência Política.
Base Eleitoral: Grande Florianópolis.
Mandato: 2019 - 2023.

Em 2022, assim como nos três anos 
anteriores, o Gabinete 09 na Assem-

bleia Legislativa teve a missão de com-
bater a burocracia, a carga tributária, 
defender uma Santa Catarina mais li-
vre e próspera e honrar a confiança de 
cada catarinense.
 Para isso, desde o primeiro dia 
de mandato, o deputado Bruno Souza 
abriu mão de todos os privilégios a que 
tinha direito, como carro oficial, celu-
lar funcional, diárias, passagens e ou-
tros, o que resultou em uma economia 
de R$ 780.406,07 (51,49%) somente em 
2022. Ao todo, durante os quatro anos 
de atuação, foram economizados R$ 
4.196.010,90 (61,71%). Valor que será ain-
da maior, considerando que os dados 
apresentados são referentes a até 31 de 
outubro de 2022.
 O trabalho intenso do parlamen-
tar demonstrou que é possível fazer 
muito com pouco. Durante o mandato, 
foram aprovadas 19 leis de autoria do 

Menos impostos e burocracia, mais 
liberdade e prosperidade aos catarinenses

Um mandato de recordes: o deputado mais econômico 
e atuante da história da Assembleia Legislativa de SC

Maior programa de fiscali-
zação parlamentar do país

 O deputado Bruno Souza criou o 
#FiscalizaSC, maior programa de fis-
calização parlamentar do Brasil. Com 
monitoramento, visitas, denúncias e 
muita cobrança, a fiscalização resultou 
em quase R$ 400 milhões que retorna-
ram aos catarinenses.
 Em 2022 foram 140 denúncias 
fiscalizadas, 72 pedidos de informa-
ções, indicações e requerimentos, mais 
de R$ 40 milhões em resultados positi-
vos entre obras entregues ou retoma-
das, licitações suspensas e outros. 
 Com transparência, fiscalização, 
respeito ao cidadão, além do comba-
te ao aumento de impostos e à buro-
cracia, o deputado encerra o mandato, 
não apenas como o mais econômico 
do estado, mas também como um dos 
que, em toda a história, mais lutou para 
tornar o estado mais livre e próspero.

deputado Bruno Souza. Todas com o 
mesmo objetivo: tornar melhor e mais 
simples a vida do catarinense.
 A atuação legislativa também 
foi destaque na Alesc. Com o recorde 
de 100% de presença nas sessões de-
liberativas, Bruno Souza foi responsá-
vel por 70% de todos os votos de vista 
nas Comissões de que é membro. Além 
disso, em 2022 foram 22 indicações, 11 
moções, 55 pedidos de informação, 23 
requerimentos e 13 relatórios.
 Mas a luta vai muito além de 
Santa Catarina. Para reformar a Cons-
tituição do Brasil, descentralizar o poder 
de Brasília, e dar mais autonomia para 
estados e municípios, o deputado Bruno 
Souza propôs a PEC do Pacto Federa-
tivo. Em 2022, a proposta foi aprovada 
em mais duas Assembleias Legislativas: 
Espírito Santo e Acre. Ao todo, 11 estados 
foram favoráveis à proposta. Com isso, 
faltam apenas três Assembleias para a 
PEC tramitar no Congresso Nacional.
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Parlamentares

Coronel Mocellin
Republicanos
Idade: 59 anos.
Formação/Profissão: Superior em Direito / 
Coronel Bombeiro Militar da Reserva. 
Base Eleitoral: AMFRI e AMEOSC.
Mandato: 2019 - 2023.

Ao longo do mandato o deputado 
trabalhou firme pela valorização 

dos servidores e agentes. Atuou pela 
reposição inflacionária da segurança 
pública e obteve sucesso na aprovação 
da Lei de Promoção de Praças (“Plano 
de Carreira”).
 Houve a destinação de recursos 
para insumos em vários municípios do 
Oeste, quando foram cobradas diver-
sas melhorias nas estradas do interior, 
além de ter intensificado o trabalho 
para desburocratizar o setor. Inclusive é 
lúcido reprisar a Lei de sua autoria, que 
facilita o reaproveitamento de árvores 
caídas após eventos climáticos, lem-
brando que continuou com o trabalho 
por investimentos para o combate à 
seca. 
 As pautas de direita, com pen-
samento e ações voltadas para o bem 
estar das famílias, posicionando-se 
contra a ideologia de gênero nas es-
colas, a favor da legítima defesa, com 

Mandato de Coronel Mocellin
em números

Os desafios da segurança são cada vez mais complexos.  
Escolhas têm consequências e pedem uma política pública séria

Atuação parlamentar

    Indicações: 15.
    Moções: 50.
    Proposições Normativas: 3.
    Proposições Normativas 
Sancionadas em 2022: 1.

 Cabe destacar, ainda, que em 
nosso mandato conseguimos apro-
var um projeto de lei que confere 
apoio a catarinenses que têm o diag-
nóstico de doença renal na forma 
crônica e aos transplantados renais. 
A medida garante que estas pessoas 
tenham acesso aos benefícios pre-
vistos em lei, como a reserva de va-
gas em universidades e em concur-
sos públicos. Vale lembrar que esta é 
uma importante conquista para cer-
ca de dez mil pessoas que têm limi-
tações impostas pela doença, como 
realização constante de hemodiálise 
e outros tratamentos.

armas mais acessíveis para as pessoas 
de bem e por mais escolas militares e 
cívico-militares em Santa Catarina for-
maram o marco do ano de 2022.
 Abraham Lincoln definiu a de-
mocracia como sendo: “o governo do 
povo, pelo povo e para o povo”. Ao se 
fazer uma análise do sistema de gover-
no brasileiro, considerado como demo-
cracia, realizaram-se no ano de 2022:

    Reuniões/Audiências órgãos
    governamentais: 83.
    Reuniões/Audiências Gerais: 350.
    Sessões Ordinárias da Alesc: 128.
    Sessões Extraordinárias da Alesc: 20.
    Reuniões Comissões: 42.
    Reuniões Bancada do Oeste: 8.
    Reuniões Internas Gabinete: 29.
    Solenidades/Atos: 204.
    Visitas: 122.
    Entrevistas: 65.
    Reuniões e Visitas Políticas: 205.
    Eventos Políticos: 75.
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Parlamentares

Dr. Vicente Caropreso
PSDB
Idade: 66 anos.
Formação/Profissão: Médico Neurologista. 
Base Eleitoral: Região Norte.
Mandato: 2015 – 2019 l 2019 - 2023.

Reeleito para o terceiro mandato, o 
deputado Dr. Vicente Caropreso faz 

um balanço positivo do ano. “Fecha 
com chave de ouro o nosso segundo 
mandato. Nossas ações resultaram 
em revolução na infraestrutura da re-
gião Norte/Nordeste. Tiramos do papel 
obras que há décadas eram espe-
radas, que gerarão desenvolvimento 
econômico, segurança e qualidade de 
vida para a população”, comemora. Ele 
também destaca o apoio aos municí-
pios e ações na área da Saúde, Educa-
ção e de Inclusão executadas ao longo 
do ano.
 As obras de infraestrutura ar-
ticuladas pelo parlamentar somam 
mais de meio bilhão em investimen-
tos do governo estadual em execução. 
São elas: a duplicação da BR-280, en-
tre Guaramirim e Jaraguá do Sul; re-
vitalização da SC-110, entre Pomerode 
e Jaraguá; pavimentação da SC-414, 
que interliga Luiz Alves, Massaranduba 
e Blumenau; e a duplicação da SC-

Dr. Vicente destaca obras, ações na
saúde, educação e iniciativas inclusivas

Ações que resultaram em revolução na infraestrutura. 
Tiramos do papel obras que há décadas eram esperadas.

Direitos a autista severa
e fissura labiopalatina

 De autoria de Dr. Vicente, o Par-
lamento aprovou o projeto de lei que 
garante à pessoa com autismo seve-
ro o direito de receber pensão do Es-
tado. Outra proposta do parlamentar 
aprovada em 2022 assegura à pessoa 
com fissura labiopalatina os mesmos 
direitos estabelecidos para a pessoa 
com deficiência em Santa Catarina. 
 O deputado também destaca o 
trabalho da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 
“Nesta legislatura, mais de 70 mil pes-
soas participaram das atividades da 
Comissão. Fizemos dela um dos mais 
importantes instrumentos de capaci-
tação, de construção de políticas pú-
blicas inclusivas e de fortalecimento 
da rede de apoio, que são as insti-
tuições voltadas ao atendimento da 
pessoa com deficiência.”

108 entre Guaramirim e Massarandu-
ba. Soma-se à lista o novo trevo na 
SC-418 no acesso a São Bento do Sul, 
inaugurado em novembro.
 Vice-presidente da Comissão 
de Saúde e médico, Dr. Vicente des-
taca a ampliação dos recursos men-
sais aos 173 hospitais filantrópicos e 
municipais do Estado. “Com diálogo, 
conseguimos alavancar os recursos 
dentro do orçamento do Estado, sal-
tando de R$ 320 milhões para R$ 618 
milhões, com foco em reduzir a fila 
de espera de pessoas que aguardam 
por um procedimento médico.”
 Outra ação articulada pelo de-
putado viabilizou mais de R$ 22,5 
milhões para obras de ampliação, 
abertura de UTIs e compra de equi-
pamentos para hospitais de Jaraguá 
do Sul, Indaial, Pomerode e Guarami-
rim. Na Educação, a articulação ga-
rantiu a aplicação de R$ 14,8 milhões 
em escolas e creches da região Nor-
te/Nordeste.
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Parlamentares

Fabiano da Luz
PT
Idade: 48 anos.
Formação/Profissão: Administrador,
Locutor de Rádio. 
Base Eleitoral: Oeste.
Mandato: 2019 - 2023.

Em ano de intensa atividade, o depu-
tado Fabiano da Luz priorizou ações 

para amenizar as desigualdades so-
ciais e combater a fome que atinge 
milhares de famílias catarinenses. Ins-
talou, na Alesc, a Frente Parlamentar de 
Segurança Alimentar e Nutricional pos-
sibilitando o debate, a criação e o for-
talecimento de programas e políticas 
públicas de enfrentamento da fome e 
da miséria.
 “Santa Catarina é um estado ím-
par se comparado a outros pelo Brasil. 
Somos privilegiados em diversos as-
pectos, principalmente devido às nos-
sas indústrias, aos pequenos e médios 
negócios, ao setor da agropecuária e 
da agricultura familiar. Porém, existe 
uma Santa Catarina que muitos igno-
ram. Comunidades inteiras sem água, 
casas sem infraestrutura mínima como 
chão ou banheiro e famílias em situa-
ção de vulnerabilidade alimentar.”
 Segundo o deputado, muitos não 
veem, mas os números assustam. A in-

Fabiano prioriza ações de combate à fome 
e de resgate da dignidade humana em SC

Ouvir mais, fazer mais, acolher mais. É essa nova forma 
de fazer política que eu acredito e pratico todos os dias

Inclusão social na vida de 
quem mais precisa

A presença do deputado Fabiano da 
Luz em contato constante nas regi-
ões trouxe resultados relevantes para 
as pessoas. O parlamentar fecha o 
mandato com a destinação de apro-
ximadamente R$ 120 milhões para 
cerca de 150 municípios catarinenses, 
visando populações que nunca tive-
ram suas demandas contempladas.
 “Nossas pautas seguem a pers-
pectiva municipalista, pela defesa dos 
agricultores familiares, por rodovias 
mais seguras, pela tecnologia alicer-
çada no desenvolvimento sustentável 
e para condições de vida melhores às 
comunidades que mais precisam da 
presença do poder público. Essa de-
dicação permanecerá sendo o nosso 
norte, pois não tem como mudarmos 
as coisas se não começarmos equili-
brando as oportunidades.”

segurança alimentar afeta cerca de 
12% da nossa população, com mais de 
896 mil pessoas que não conseguem 
manter as três refeições diárias. “É por 
essas pessoas mais necessitadas e 
que precisam de um amparo do Esta-
do que priorizamos as ações do nosso 
mandato.”
 Para avançar no atendimento 
das demandas, Fabiano prioriza o lado 
humano da política, seguindo o cami-
nho do diálogo, da transparência e da 
união para resolver os principais gar-
galos das regiões e para solidificar uma 
política mais madura, com menos dis-
puta e mais unidade pelas resoluções.
 Uma das conquistas junto ao 
poder público foi a articulação de R$ 
285,17 milhões previstos para políticas 
de assistência social no orçamento 
do Estado (LOA 2023). “Se o gover-
no tem dinheiro para isenções fiscais 
milionárias para grandes empresas, 
pode estender a mão às famílias que 
passam fome.”
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Parlamentares

Felipe Estevão
União Brasil
Idade: 33 anos.
Formação/Profissão: Empresário. 
Base Eleitoral: Região da AMUREL.
Mandato: 2019 - 2023.

Em 2022, ano que entrou para a his-
tória pelas enchentes que atingiram 

o estado de Santa Catarina, o ciclone 
provocou estragos em 119 municípios, 
44 mil pessoas foram afetadas. 
 As situações de alagamen-
tos e o transbordamento do Rio Tu-
barão decorrente das fortes chuvas 
que abalaram recentemente todo 
o Estado, principalmente Região Sul, 
causando enchentes, alagamentos e 
destruição de casas. 
 Estivemos presente por toda re-
gião, auxiliando e prestando o suporte 
necessário para as famílias atingidas 
na região de Tubarão. Que a princi-
pal saída das águas do Rio Tubarão e 
seus decorrentes se dão na Barra de 
Laguna, a qual se encontrava tomada 
por toneladas de entulho. 
 Com muitos problemas cau-
sados pela chuva no interior de San-
ta Catarina, com volumes superando 
os 300 mm em algumas localidades, 
o que causou alagamentos, inunda-

Trabalho prestado no resgate às
famílias afetadas pelas enchentes

Desde que iniciamos, o nosso lema é trabalho e resultado. 
Encerramos o ciclo com a sensação de dever cumprido.

Mandato

 Em 2019, no ano de estreia na As-
sembleia Legislativa, o deputado Felipe 
Estevão assumiu o compromisso com 
seus eleitores de Santa Catarina. 
 Foram diversas propostas apre-
sentadas, como o de ações voltadas 
às crianças autistas, que segue em 
tramitação. O Projeto de Lei da torno-
zeleira eletrônica foi destaque em seu 
mandato trazendo economia de re-
cursos públicos, tornando obrigatório 
o pagamento do equipamento pelo 
apenado. 
 Foi encaminhada emenda im-
positiva no valor de R$ 500 mil para a 
reforma da escola militar de Laguna. 
O município também ganhou recursos 
para a construção do deck no casario 
da Rua Lauro Muller. A obra foi viabili-
zada por recursos próprios do municí-
pio e de emenda do deputado Felipe 
Estevão.

ções, cheias de rios e deslizamentos 
de terra. 
 O município de Tubarão foi um 
dos mais atingidos pelas chuvas. O rio 
transbordou, provocando alagamen-
tos em locais do Centro e nos bair-
ros, deixando pessoas desamparadas. 
Sendo assim, ocorreu o fechamento 
de todo o comércio e outras ativida-
des não essencias de Tubarão.
 O deputado Felipe Estevão auxi-
liou os bombeiros da região para sal-
var das águas que rapidamente subi-
ram cães, gatos e pessoas ilhadas em 
propriedades rurais. Os animais res-
gatados das áreas alagadas foram, 
então, levados para locais seguros. 
 Encaminhamos ao governador 
do Estado de Santa Catarina indica-
ção sugerindo a liberação imediata de 
recursos de emendas impositivas, in-
dicadas pelos deputados da Assem-
bleia Legislativa, a serem direcionados 
aos municípios da região sul atingidos 
pelas fortes chuvas.
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Parlamentares

Fernando Krelling
MDB
Idade: 40 anos.
Formação/Profissão: Educação Física
e Gestão Pública / Profissional de
Educação Física. 
Base Eleitoral: Amunesc e Amplanorte.
Mandato: 2019 - 2023.

O ano de 2022 foi de recuperação 
da economia de Santa Catarina 

no período pós-pandemia, e a atua-
ção parlamentar teve reflexos diretos 
em debates e ações que envolveram 
interesses da comunidade. Aporte de 
recursos do Estado para rodovias fede-
rais, como as BRs 280 e 470, questões 
tributárias envolvendo o ICMS de com-
bustíveis e da cesta básica foram as-
suntos aos quais o deputado Fernando 
Krelling se dedicou, tanto na Comissão 
de Finanças, como integrante de uma 
dos principais colegiados técnicos, 
como nas deliberações em plenário.
 Krelling também atuou forte-
mente para destinar recursos públicos, 
por emendas impositivas ou na gestão 
de investimentos do governo, como 
na recuperação e duplicação de tre-
chos da SC-418, na Serra Dona Fran-
cisca. Na saúde, trabalhou por verbas 
para o combate à Covid e aquisição 
de equipamentos para hospitais e re-

Primeiro mandato encerra com
ano de muitas realizações em
favor da comunidade

Motivado com a renovação do mandato, espaço político 
para fazer o melhor em favor da vida das pessoas.

Atuação e planejamento
dinâmico garantem reeleição 

 O mandato parlamentar envolve 
planejamento dinâmico e otimização 
do tempo, dividido entre o calendário 
de atividades em plenário e comissões 
técnicas da Assembleia Legislativa, 
inúmeras audiências em gabinete no 
Palácio Barriga Verde e compromissos 
externos, na Capital, junto a órgãos pú-
blicos, e especialmente nas bases, com 
foco em Joinville e região. 
 Krelling preside a Comissão de 
Relacionamento Institucional, Comu-
nicação, Relações Internacionais e do 
Mercosul e também integra as Comis-
sões de Finanças e Tributação; de Edu-
cação; de Combate às Drogas; e da 
Defesa da Criança e do Adolescente. 
Em ano eleitoral, o deputado demons-
trou a amplitude de seu mandato, 
conquistando 54.320 votos em mais 
de 200 municípios catarinenses.

des municipais. Também beneficiou a 
segurança pública com equipamentos 
para vários municípios, e garantiu im-
plementos agrícolas para muitas co-
munidades. 
 A educação segue como foco do 
mandato. Políticas públicas voltadas 
ao estímulo da prática do esporte, em 
benefício da saúde física e mental, se 
mantêm no foco do parlamentar, que é 
professor de Educação Física. Isso inclui 
recursos para equipamentos esporti-
vos, melhorias ou instalações de pra-
ças e reformas ou ampliações de es-
colas. 
 “O deputado estadual tem uma 
atuação muito dinâmica e diversifi-
cada, empolgante pela possibilidade 
de se fazer a diferença pela vida dos 
catarinenses, tanto no âmbito parla-
mentar como quando está em contato 
com as comunidades”, justifica Fernan-
do Krelling ao término de seu primeiro 
mandato na Assembleia Legislativa.
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Parlamentares

Ismael dos Santos
PSD
Idade: 57 anos.
Formação/Profissão: Administração e
Letras, especialista em Comunicação, 
mestre e doutor em Literatura. 
Base Eleitoral: Blumenau .
Mandato: 2011-2015 l 2015-2019 l 2019-2023.

Em defesa constante da vida e na 
busca pelo desenvolvimento do es-

tado, Ismael dos Santos está concluin-
do seu terceiro mandato de deputa-
do estadual e colhe os frutos de uma 
carreira dedicada aos catarinenses. 
Somente no último mandato, o parla-
mentar destinou mais de R$45 milhões 
em emendas impositivas para todas 
as regiões do estado. Ainda, pela sua 
indicação, mais de R$10 milhões de 
novas emendas serão pagas em 2023. 
Com um trabalho sério e comprometi-
do, e com aprovação do eleitor, Isma-
el assume agora um novo desafio: a 
partir de fevereiro representará Santa 
Catarina na Câmara dos Deputados. 
 “Foram três mandatos na As-
sembleia Legislativa, nos quais pude 
ocupar uma cadeira e defender as 
bandeiras que mais acredito: a vida 
e a família. Tem sido um trabalho in-
cansável para que o resultado chegue 
a todas as regiões e, por isso, visita-

Em seu terceiro mandato, Ismael assume 
novo desafio eleito deputado federal

Três mandatos defendendo o que mais acredito: a vida e 
a família. Vamos continuar o trabalho agora em Brasília.

Combate e prevenção às
drogas como prioridade 

Presidente da Comissão de Prevenção 
e Combate às Drogas, o deputado Is-
mael é o autor do Programa Reviver,  
projeto de lei que virou programa de 
governo e já tirou milhares de jovens 
das drogas. 
 São 720 vagas custeadas pelo 
governo do Estado para o atendimen-
to de pessoas que vivem em situação 
de dependência química e alcoólica, 
em comunidades terapêuticas do es-
tado. 
 Recentemente, outra luta do de-
putado foi conquistada. A Secretaria 
de Saúde ampliou em 50% os recursos 
destinados para as comunidades te-
rapêuticas. Em Brasília, o deputado vai 
continuar defendendo essa bandeira, 
ampliando o projeto e garantindo a 
atenção federal para a pauta.

mos os municípios com uma agenda 
intensa semanalmente. Agora, nosso 
desafio é maior. Vamos representar 
o catarinense lá em Brasília, onde as 
mudanças acontecem”, explica. 
 Com o lema: “Quem não tem 
estrela, tem que ter estrada”, Ismael 
percorre uma média de 10 mil quilô-
metros todos os meses. “O deputado 
é aquele que está junto do povo, lá na 
ponta, conhecendo de perto os desa-
fios. Nosso mandato atendeu todas as 
regiões de Santa Catarina”, assegura. 
 Como resultado do trabalho, Is-
mael foi o 7º deputado federal mais 
votado de Santa Catarina, com 110.531 
votos, nos 295 municípios catarinen-
ses. Em Brasília, vai trabalhar de forma 
prioritária pela defesa do Pacto Fe-
derativo, da Reforma Tributária e pela 
melhoria das rodovias catarinenses, 
bem como pelas pautas ligadas à fa-
mília catarinense e ao combate e pre-
venção às drogas.
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Parlamentares

Ivan Naatz
PL
Idade: 56 anos.
Formação/Profissão: Advogado
e Professor. 
Base Eleitoral: Vale do Itajaí.
Mandato: 2019-2023.

Atuando como líder da bancada 
do PL e presidente da Comissão 

de Turismo e Meio Ambiente da Alesc, 
o deputado Ivan Naatz, reeleito com 
votação triplicada, marcou com pro-
dutividade, fiscalização do executivo e 
muito trabalho nas atividades parla-
mentares de 2022.
 No plenário e nas comissões 
permanentes em que atua, direcio-
nou seus projetos, ações e emendas 
de mais de R$10 milhões em favor do 
desenvolvimento regional, turismo, 
meio ambiente e outros setores prio-
ritários como educação, saúde e in-
fraestrutura.
 Como presidente do Bloco Bra-
sileiro da União de Parlamentares do 
Mercosul (UPM), atuou promovendo 
encontros e ações de integração com 
objetivos legislativos comuns com os 
demais estados brasileiros por meio 
de seus representantes, além de coor-
denar uma missão de estudos e inter-
câmbio internacional à Europa.

Ações e projetos em defesa do turismo 
regional, infraestrutura, e meio ambiente 

A renovação do mandato é fruto de um trabalho feito com 
honestidade, respeito e com compromisso por nossa gente.

Defesa da região
metropolitana de Blumenau 

 No ano legislativo de 2022, o 
deputado Ivan Naatz voltou a defen-
der com ênfase a efetiva implanta-
ção da Região Metropolitana de Blu-
menau, que seria integrada ainda 
pelos municípios de Gaspar, Indaial, 
Pomerode e Timbó, que já são inter-
ligadas e interdependentes entre si 
física, política, cultural e economica-
mente.
 Naatz debateu com prefeitos e 
lideranças da comunidade regional e 
mobiliza a formação de uma comis-
são representativa suprapartidária 
para conscientizar e ampliar o deba-
te e a mobilização no ano de 2023. 
Objetivo é que os municípios possam 
discutir e vencer em conjunto os de-
safios e necessidades comuns em 
setores fundamentais como saúde, 
infraestrutura, mobilidade urbana e 
saneamento básico, entre outros.

 Entre os projetos aprovados e 
sancionados está o que cria regras 
para definição de municípios de inte-
resse turístico como forma de facilitar a 
destinação de recursos públicos e pri-
vados para fortalecimento econômico 
e profissionalização do setor.
 Também já é lei projeto que inclui 
no calendário oficial de eventos a Se-
mana Estadual de Valorização dos Pro-
fissionais da Saúde e estabelece que o 
dia 22 de março seja comemorado o 
Dia Estadual do Agente Comunitário de 
Saúde, reconhecimento a toda catego-
ria pelo trabalho e dedicação durante 
a pandemia.
 Diversas palestras, reuniões e 
audiências públicas realizadas via Co-
missão de Turismo e Meio Ambiente 
da Alesc, coordenadas pelo presiden-
te Ivan Naatz, trataram do incentivo e 
orientação à estruturação e profissio-
nalização do turismo e conciliação do 
desenvolvimento econômico e ativida-
de pesqueira na área ambiental.
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Parlamentares

Jair Miotto
União Brasil
Idade: 52 anos.
Formação/Profissão: Administração, 
Ciências Políticas e Teologia/Pastor. 
Base Eleitoral: Oeste Catarinense e
Grande Florianópolis.
Mandato: 2019-2023.

Como presidente da Comissão 
de Economia, Ciência, Tecnolo-

gia, Minas e Energia, da Assembleia 
Legislativa, o deputado estadual 
Jair Miotto teve iniciativas impor-
tantes. Na área da tecnologia, tem 
buscado colocar Santa Catarina 
lado a lado com a inovação. Exem-
plo são as articulações feitas pelo 
parlamentar para a implantação do 
5G no estado. 
 Realizou reuniões, com feitos 
inéditos, com as operadoras de te-
lefonia móvel Tim, Vivo e Claro, para 
apresentação de um cronograma 
de implantação do 5G. Também 
trouxe para as reuniões a Asso-
ciação Catarinense de Tecnologia 
(Acate), Unifique (empresa vence-
dora responsável pela implantação 
nos municípios menores), a Celesc 
e os municípios. 
 “Vigora em Santa Catarina 
uma lei de nossa autoria que institui 
o programa de estímulo à implan-
tação das tecnologias de conectivi-
dade móvel no estado para viabilizar 

Abrindo as portas para o 5G e levando 
recursos para todas as regiões de SC

O ano de 2022 foi de recuperação e aprendizagem, colhemos 
bons resultados e experiência para mais um mandato.

Cinco leis aprovadas em 2022

 Durante a legislatura 2019 a 2023, o 
deputado Jair Miotto apresentou 47 Pro-
jetos de Lei. Destes, 17 foram aprovados 
e se tornaram leis em Santa Catarina. 
Quatro destas leis entraram em vigor em 
2022:
  Emenda Constitucional 87/2022: Ga-
rante a isenção de IPTU aos templos, 
mesmo estes sendo apenas locatários 
do imóvel. 
   Lei 18.442/2022: Institui o programa de 
estímulo à implantação das tecnologias 
de conectividade móvel no estado para 
viabilizar a chegada do 5G. 
   Lei 18.396/2022: Regulamenta a prática 
esportiva eletrônica em Santa Catarina, 
reconhecendo as competições profis-
sionais de jogos que ocorrem em plata-
formas digitais. 
    Lei 18.325/2022: Dispõe sobre a imple-
mentação do Diploma Digital em Santa 
Catarina.
   Lei 18.529/2022: Declara de utilidade 
pública em Santa Catarina o Instituto 
Ressignificar Vidas, de São José.

a chegada do 5G, onde disponibili-
zamos um modelo de projeto para 
que os municípios atualizem a le-
gislação municipal, de acordo com 
o padrão da Anatel”, destaca o de-
putado. 
 O futuro já chegou para San-
ta Catarina trazendo novas possibi-
lidades para todas as áreas do co-
nhecimento. No dia 22 de agosto de 
2022, o 5G foi implantado na Capital. 
Conforme cronograma da Anatel, até 
julho de 2025, Joinville será contem-
plada. A expectativa é que todo o 
estado esteja coberto até o final de 
2029. Lembrando que o cronograma 
pode ter alterações. 
 Já na área da economia, atra-
vés da destinação de emendas par-
lamentares e transferências volun-
tárias junto ao governo do Estado, 
beneficiou os municípios catarinen-
ses. A previsão é fechar 2022 com um 
montante de mais de R$70 milhões 
em recursos para todas as regiões, 
aplicados, principalmente, nas áreas 
de saúde, educação e infraestrutura.
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Parlamentares

Jerry Comper
MDB
Idade: 47 anos.
Formação/Profissão: Ensino Médio.
Base Eleitoral: Médio e Alto Vale.
Mandato: 2019-2023.

O deputado estadual Jerry Comper 
destaca a importância de ser um 

parlamentar presente nos municípios 
que representa na Assembleia Legis-
lativa. “Os últimos quatro anos foram 
de muita sola de sapato gasta, per-
correndo os municípios de Santa Ca-
tarina. Os 64 mil votos de confiança 
recebidos nas eleições de 2022 são 
resultado do trabalho incansável nes-
se período” destaca Comper.
 O parlamentar enfatiza que o 
resultado é esforço de um trabalho 
coletivo, feito por pessoas com o pro-
pósito de levar desenvolvimento por 
meio de ações, obras e recursos para 
as localidades. “É um trabalho com 
as lideranças de cada município, da 
comunidade e da minha equipe. Sem 
elas, nada seria possível”.
 Duas leis de autoria de Com-
per sancionadas em 2022 mostram 
a preocupação do parlamentar com 
os catarinenses. A Lei 18.333/2022 re-
conhece o Oratório de Nossa Senho-

Comper destaca presença nos
municípios e dedicação aos catarinenses

O ano de 2022 foi de dedicação em fazer o melhor para 
os catarinenses. União de esforços e muito trabalho.

Homenagens: Comenda do 
Legislativo e Sessão Solene

A Comenda do Legislativo Catarinen-
se é a maior distinção do Parlamento 
catarinense e homenageia persona-
lidades e instituições que se destaca-
ram por suas ações em prol de Santa 
Catarina.
 Na edição de 2022, Comper en-
tregou a homenagem à empresa Mo-
las Marchetti, de Rio dos Cedros. “A Mo-
las Marchetti, empresa referência na 
fabricação de molas para automóveis 
e caminhões, desenvolve um trabalho 
ímpar promovendo a geração de em-
pregos e renda que são motivo de or-
gulho para SC”.
 O parlamentar também propôs 
homenagem aos 60 anos da Junior 
Chamber Internacional (JCI), uma or-
ganização internacional que tem como 
missão preparar jovens a criar impacto 
positivo. Na região do Alto Vale do Itajaí 
desenvolve inúmeros projetos sociais.

ra das Graças, situado no município 
de Laurentino, como ponto turístico 
religioso de SC. “A valorização do po-
tencial turístico religioso fomenta a 
economia, gera empregos e traz be-
nefícios para toda a região”.
 A Lei 18.405/2022 determina 
às empresas locadoras de veículos 
o dever de informar ao Detran se há 
delitos de apropriação indébita e es-
telionato que envolvam veículos de 
sua propriedade. O objetivo é evitar a 
ocorrência de golpes. A medida evita 
a venda e a transferência de veículos 
de locadoras que tenham sido alvo de 
apropriação indébita ou estelionato. 
 Para o futuro, Jerry afirma que 
há muito mais trabalho. “Vamos con-
tinuar em busca do nosso melhor, por 
meio de ações efetivas para as pes-
soas. Nosso esforço é recompensado 
dessa forma. Não tem presente me-
lhor que receber o abraço das pesso-
as e escutar que nosso trabalho tem 
dado frutos”.
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Parlamentares

Jessé Lopes
PL
Idade: 40 anos.
Formação/Profissão: Cirurgião
Ortodontista. 
Base Eleitoral: AMREC – Sul do Estado.
Mandato: 2019-2023.

O deputado Jessé Lopes, ao longo 
do ano de 2022, apresentou 17 

proposições legislativas, sendo várias 
delas voltadas à proteção integral de 
direitos das crianças e adolescentes, 
bem como teve como pauta prioritá-
ria a fiscalização das atividades leti-
vas nas escolas públicas e o combate 
à doutrinação em salas de aula. 
 O parlamentar ainda tem gran-
de apreço pela atuação das for-
ças de segurança do Estado, tendo 
repassado quase R$14 milhões em 
emendas impositivas para investi-
mentos em infraestrutura profissio-
nal, equipamentos e viaturas para a 
Segurança Pública. Além disso, cinco 
de seus projetos de lei são voltados 
à melhoria das condições de serviço 
dos militares estaduais, à garantia do 
direito de autodefesa pela população, 
e à maior destinação de recursos pú-
blicos aos Batalhões Regionais da Po-
lícia Militar. 

Medidas em defesa das
crianças e adolescentes e
em prol da segurança pública

Em 2022, Jessé Lopes prioriza a defesa da liberdade, da
moralidade pública e a proteção dos direitos das crianças.

Fiscalização e moralidade
no setor público

 Jessé Lopes entregará o man-
dato dando exemplo: de toda a verba 
disponibilizada para contratação de 
servidores e outros privilégios alusivos 
à atividade parlamentar, o deputado 
dispensou mais de R$4 milhões ao lon-
go dos anos de seu primeiro mandato. 
 Além disso, Jessé representou 
no Ministério Público, apenas em 2022, 
dezenas de situações envolvendo leis 
inconstitucionais, desrespeito ao pa-
gador de impostos, irregularidades em 
escolas e instituições de ensino públi-
co, desvio de finalidade, entre outras, 
tendo inclusive proposto Sustações de 
Ato contra medidas do Executivo Es-
tadual e apresentado projetos de lei 
visando reduzir encargos e inclusive 
cessar a cobrança do Licenciamento 
Anual de Veículos.

 Lopes, que já deu instrução de 
Jiu-Jitsu a agrupamentos das Forças 
Armadas no Sul do Estado (28º GAC), 
atuou veementemente em constan-
te pressão e articulação junto à Câ-
mara Federal para a aprovação de 
propostas visando acabar com a im-
punidade e aumentar as penas para 
crimes graves, assim como tem fei-
to por meio de propostas em âmbito 
estadual visando regredir o avanço 
do tráfico e o consumo de drogas em 
espaços públicos, impondo inclusive 
multa a quem fizer o uso de entorpe-
centes nesses ambientes. 
 O respeito do deputado reeleito 
pelas forças de segurança ainda foi 
reforçado na homenagem prestada 
ao Batalhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope), que foi indicado 
pelo parlamentar para receber a Co-
menda do Legislativo no último ano 
de seu primeiro mandato na Assem-
bleia Legislativa. 
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Parlamentares

João Amin
PP
Idade: 42 anos.
Formação/Profissão: Mestre
em Administração. 
Base Eleitoral: Grande Florianópolis.
Mandato: 2015-2019 | 2019-2023.

Sem jamais abrir mão do viés inde-
pendente na atuação parlamentar, 

João Amin teve o último ano do seu 
segundo mandato marcado pela rigo-
rosa fiscalização das ações do Execu-
tivo e pela elaboração de importantes 
Projetos de Lei que se tornaram reali-
dade em Santa Catarina. 
 Destaque para criação da Dele-
gacia de Defesa Contra Maus-Tratos a 
Animais Domésticos. Sancionada em 
setembro, a lei de autoria do deputa-
do progressista será crucial na inves-
tigação e punição dos crimes contra 
animais, sem gerar despesas para os 
cofres públicos, uma vez que serão 
utilizadas as estruturas já existentes 
na Secretaria de Estado da Segurança 
Pública. 
 Também de autoria do deputado 
João Amin, a lei que instituiu a Semana 
Estadual da Televisão em Santa Cata-
rina foi sancionada este ano. Ela será 
celebrada sempre no período de 1º de 
junho, data em que ocorreu a trans-

Legado de trabalho em
prol dos catarinenses

Independência na tomada de decisões, sempre visando o
bem de Santa Catarina, é o legado da minha atuação na Alesc.

Fiscalização do Executivo
e verba para melhorias

 Exercendo a função de fiscali-
zação, João Amin protocolou, duran-
te o ano, 145 Pedidos de Informação 
sobre temas de interesse público 
dos catarinenses. Além disso, o par-
lamentar apresentou cinco Projetos 
de Lei, 51 requerimentos, 67 moções 
e 26 indicações.
 Através de emendas impo-
sitivas, Amin destinou quase R$10 
milhões para obras e compras de 
equipamentos em diversos municí-
pios catarinenses, beneficiando os 
setores de Agricultura, Educação, 
Saúde, Segurança e Infraestrutura.
 O parlamentar visitou todas as 
regiões do estado para fazer a en-
trega dos recursos, verificar o anda-
mento das obras e conferir as de-
mandas da população. 

missão do que se tornaria a TV Tupi, 
emissora pioneira no Brasil, em 1950. A 
iniciativa prevê a oferta de atividades 
educativas e recreativas, como mini-
cursos e concursos culturais, principal-
mente nos meios escolar e universitá-
rio, sobre a história e importância do 
meio televisivo, além da realização de 
palestras e debates em todo o esta-
do, através de parcerias entre o poder 
público, universidades, escolas e asso-
ciações da área de Comunicação.
 Na condição de presidente da 
Comissão de Transportes e Desen-
volvimento Urbano, Amin manteve a 
postura de cobrança sobre as obras 
em infraestrutura rodoviária que fo-
ram anunciadas e não foram executa-
das em Santa Catarina. O parlamentar 
ocupou a tribuna por diversas vezes 
para cobrar um cronograma de con-
clusão e celeridade nas obras do Con-
torno Viário da Grande Florianópolis, 
além de representar a Alesc em reuni-
ões sobre o tema.
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Parlamentares

José Milton
PP
Idade: 62 anos.
Formação/Profissão: Engenheiro
Agrônomo. 
Base Eleitoral: Sul de Santa Catarina.
Mandato: 2011 - 2015 | 2015 - 2019 |
2019 - 2023.

Em 2022, o deputado Zé Milton assu-
miu a Liderança do Governo do Esta-

do, num período de turbulências, com 
objetivo de reaproximar o Legislativo do 
Executivo, intermediar o diálogo entre 
os poderes e garantir a aprovação dos 
principais projetos do Executivo.
 Durante este período, foram apro-
vados projetos e programas de governo 
como o Bolsa Estudante, Auxílio Emer-
gencial aos micros e pequenos em-
preendedores, programa SC+Moradia, 
programa Fundo a Fundo, de apoio aos 
agricultores afetados pelos desastres 
climáticos, bem como dos incentivos e 
benefícios fiscais e a Reforma Adminis-
trativa. 
 Presidente da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Saúde, Zé Milton deu 
continuidade aos trabalhos para ga-
rantir o fortalecimento da rede hospita-
lar filantrópica e dos pequenos municí-
pios. Uma das ações foi a emenda na 
Lei Orçamentária Anual para a inclusão 
das clínicas de nefrologia e mais de 50 

Próximo das pessoas e a
serviço de Santa Catarina

Trago para a vida pública aquilo que recebi na
minha formação familiar: caráter, respeito e trabalho.

Defensor do municipalismo

 Ex-prefeito e ex-presidente da 
Federação Catarinense de Municípios, 
Zé Milton conhece as necessidades de 
investimentos do Estado para a reali-
zação de obras, melhorias na Saúde, 
Educação e Agricultura.
 Destinou mais de R$70 milhões 
em emendas e, junto com os deputa-
dos e lideranças regionais, viabilizou 
mais de R$500 milhões de recursos 
do governo para obras importantes, 
como construção de escolas e giná-
sios, pavimentação e recuperação de 
rodovias, entre outras.
 Destaque para as pavimen-
tações da Serra do Faxinal, da Serra 
da Rocinha e da SC-108 Jacinto Ma-
chado/Praia Grande, recursos para a 
construção da Ponte do Rio Araran-
guá, pavimentação da Rodovia Ja-
cob Westrup, Rodovia dos Trilhos e 
duplicação da SC-445 em Içara.

pequenos hospitais filantrópicos na Po-
lítica Hospitalar Catarinense.
 “Nosso objetivo é garantir que ne-
nhum hospital que sirva os catarinenses 
ficasse de fora da política hospitalar. 
Eles são a porta de entrada da popula-
ção à Saúde e cumprem um relevante 
papel social em seus municípios”, frisou. 
 Defendeu a aprovação da isen-
ção do ICMS da energia elétrica dos 
hospitais catarinenses e o pagamento 
da integralidade da contratualização.
 Ao lado de entidades como 
Ahesc, Fehoesc, Fehosc, Zé Milton defen-
deu junto ao governo do Estado a am-
pliação do número de leitos de UTI em 
Santa Catarina, principalmente na Re-
gião Sul.
 Destinou cerca de R$14 milhões 
em emendas parlamentares para a 
aquisição de ambulâncias, vans para 
transporte de pacientes fora do domi-
cílio, compra de medicamentos e equi-
pamentos, custeio e reforma e amplia-
ção de hospitais.
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Parlamentares

Julio Garcia
PSD
Idade: 72 anos.
Formação/Profissão: Bancário. 
Base Eleitoral: Sul e Grande Florianópolis.
Mandato: 1987 - 1991 | 1991 - 1995 |
1999 - 2003 | 2003 - 2007 | 2007 - 2011 |
2019 - 2023.

O ano de 2022 ratificou o trabalho do 
deputado Julio Garcia na parceria 

com os municípios. Seja no apoio dire-
to por meio das emendas impositivas 
ao orçamento estadual ou atuando na 
defesa dos interesses dos municípios 
junto ao Poder Executivo, o deputado se 
destacou pelas parcerias com prefei-
tos, vereadores e lideranças de entida-
des da sociedade civil.
 Milhões em recursos foram des-
tinados para diversas áreas e que re-
sultaram em ações importantes para a 
comunidade. “Estas ações e a destina-
ção das emendas refletem diretamen-
te na qualidade de vida das pessoas, 
porque se transformam em obras e 
serviços que chegam até a ponta, onde 
está o cidadão”, reforça o deputado.
 Estar ao lado das administrações 
permite a conquista de obras históricas. 
É o exemplo da pavimentação entre os 
municípios de Braço do Norte e Rio For-
tuna, com investimento superior a R$20 

Mandato de parceria com
municípios e instituições

Só vale a pena fazer política se for para melhorar a vida 
das pessoas na sua rua, no seu bairro, na sua cidade.

Serviços relevantes
rendem homenagem

 Como forma de reconhecimen-
to à atuação comunitária e empresa-
rial de catarinenses, o deputado Julio 
Garcia propôs a entrega de Moções de 
Aplauso. As homenagens reconhecem 
a importância do trabalho de empre-
sários, comunicadores, dirigentes de 
instituição de ensino e entidades.
 Para a principal homenagem 
do Parlamento, o deputado Julio Gar-
cia indicou a Apae de Braço do Norte 
para a Comenda do Legislativo. Fun-
dada em abril de 1984, a instituição 
é uma das pioneiras no atendimento 
das pessoas com deficiência na re-
gião Sul e atende atualmente cerca 
de 130 alunos, entre crianças e adultos, 
com fonoaudiologia, fisioterapia, ser-
viço social, terapia ocupacional, médi-
co psiquiatra e nutricionista.

milhões e muito aguardada pela região 
ou a instalação do Centro de Inovação 
de Criciúma, que vai fomentar o desen-
volvimento de toda a região, entre ou-
tros. “Só vale a pena fazer política se for 
para fazer o bem e melhorar a vida das 
pessoas na sua rua, no seu bairro, na 
sua cidade, no seu estado e em todo o 
país”, justifica Julio Garcia.
 Na atividade parlamentar, o de-
putado Julio Garcia esteve em 2022 nas 
comissões permanentes de Finanças e 
Tributação; Trabalho e Serviço Público, 
e também de Direitos Humanos. Como 
membro titular atuou na relatoria de 
matérias relevantes para a sociedade, 
como a que passou a permitir a desti-
nação de recursos públicos por meio do 
Fundo Estadual de Saúde diretamente 
para as Redes Femininas de Combate 
ao Câncer, entidade com intensa ativi-
dade em Santa Catarina e que presta 
relevante serviço de atendimento, de 
prevenção e apoio para as mulheres.
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Parlamentares

Kennedy Nunes
PTB
Idade: 52 anos.
Formação/Profissão: Jornalismo. 
Base Eleitoral: Joinville.
Mandato: 2007 - 2011 | 2011 - 2015 | 
2015 - 2019 | 2019 - 2023.

Um ano que ficou marcado pelas 
idas e vindas (num total de oito) 

do deputado estadual Kennedy Nu-
nes aos chamados do ministro Ale-
xandre de Moraes, pela Polícia Fe-
deral, que apenas no final do ano, 
quando teve suas redes sociais blo-
queadas, tomou conhecimento que 
seria por atentar contra o Estado De-
mocrático de Direito, nos momentos 
em que falava sobre os abusos co-
metidos pelos ministros, inclusive em 
sua decisão, ficou arbitrado multa de 
R$ 20 mil por dia, caso Kennedy pu-
blicasse algo relacionado ao STF ou 
TSE nas suas redes sociais.
 A luta que Kennedy travou foi 
muito maior do que se pensou, co-
locou em jogo, inclusive, sua eleição, 
diz: “sou um soldado do cidadão, a 
voz do povo que pode ecoar até o 
STF, acima até mesmo da minha elei-
ção, uma voz em defesa da liberda-
de dos brasileiros. O povo ainda não 

Tentaram me calar

O ano de 2022 foi marcado pelo grito que insurgiu das 
gargantas contra as tentativas de tirar nossa liberdade.

Quase meio milhão de votos

 Um desafio que abraçou com 
todas as forças, as eleições de 2022 
tiveram como um dos candidatos a 
Senador da República o deputado 
Kennedy Nunes, que obteve quase 
meio milhão de votos de confiança 
dos catarinenses.
 Fizemos uma campanha lim-
pa e com poucos recursos, cada 
voto foi conquistado pessoalmente 
por Kennedy, a confiança deposi-
tada foi natural e sem indicação de 
qualquer outro político, foi um voto 
pela história que Kennedy construiu 
aos seus 33 anos de vida pública 
em Santa Catarina. “Sou grato por 
cada voto que recebi, e minha his-
tória não acaba, apenas me fortale-
ceu para continuar do lado certo, do 
lado do povo.”

tem noção de que essas decisões 
do ministro Alexandre de Moraes vão 
repercutir nos tribunais inferiores e 
vai atingir a todos.” Já encontramos 
decisões de juízes de 1º grau que se-
guem a mesma linha do STF, onde 
rasgam a Constituição e julgam a 
seu bel-prazer.
 Dentre vários parlamentares 
que tiveram suas redes sociais blo-
queadas está Kennedy Nunes, que 
afirma ser essa mais uma prova de 
desrespeito à imunidade de palavras 
e voz que reveste um parlamentar no 
seu direito de opinar.
 O Brasil vem enfrentando tem-
pos difíceis, onde parece ser gover-
nado pela caneta de um ministro, o 
movimento “Vem pra rua” continua e 
tem o apoio de Kennedy Nunes, que 
pretende continuar sua luta em defe-
sa da liberdade do cidadão, e deixa o 
recado: “Mesmo que tentem, jamais 
irão me calar”.
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Parlamentares

Laércio Schuster
União Brasil
Idade: 47 anos.
Formação/Profissão: Bacharel em Direito. 
Base Eleitoral: Médio Vale do Itajaí.
Mandato: 2019 - 2023.

Tendo como base eleitoral a região 
do Médio Vale do Itajaí, o depu-

tado estadual Laércio Schuster é um 
defensor das pequenas cidades de 
Santa Catarina, tendo atuação em 
todo o estado. Formado em Direito 
pela Universidade Regional de Blume-
nau (Furb) e pós-graduado em Direi-
to Público Municipal pela Universida-
de do Vale do Itajaí (Univali), Laércio 
Schuster foi eleito prefeito de Timbó 
em 2008 e reeleito em 2012. Em 2018 
elegeu-se deputado estadual com 
uma linha de trabalho municipalista 
e voltada principalmente à área da 
saúde pública. 
 No Parlamento Catarinense foi 
1°e 4° Secretário da Mesa Diretora, lí-
der de partido e membro das Fren-
tes Parlamentares em Defesa do Vale 
do Itajaí; em Defesa do Ensino Técni-
co e Profissionalizante; Calçadista e 
de Componentes para Calçados; da 
Nova Rota do Milho; e do Esporte. 
 Durante os quatro anos de 

Um representante das pequenas
cidades no Parlamento Catarinense

A política muda a vida das pessoas. Por isso é fundamental 
escolhermos os nossos representantes com sabedoria.

Uma voz firme no
combate à corrupção 
 O deputado Laércio Schuster 
foi voz firme na Assembleia Legislati-
va contra a corrupção. Teve a cora-
gem e a independência para criticar 
e apontar os erros do governo. 
 No processo de impeachment 
contra o governador pelo pagamento 
adiantado de R$ 33 milhões na com-
pra de 200 respiradores fantasmas, 
foi o único dos cinco deputados no 
Tribunal de Julgamento a votar pela 
perda definitiva do mandato do go-
vernador, seguindo o entendimento 
unânime da Justiça catarinense. 
 Também foi um dos poucos 
deputados a denunciar a compra 
de máscaras inúteis para a Educa-
ção por quase R$5 milhões e a ten-
tativa de interferência na Polícia Civil 
por aqueles que não queriam que as 
investigações contra os corruptos no 
governo do Estado avançassem.

mandato, foi um dos deputados mais 
atuantes da Assembleia Legislativa. 
Em 2022, foram 189 proposições pro-
tocoladas, sendo 11 indicações, três 
moções, 20 pedidos de informações e 
155 requerimentos. Em 2021, foram 567 
proposições: nove projetos de lei, 124 
indicações, cinco moções, 28 pedidos 
de informações e 401 requerimentos. 
Em 2020, foram 761 proposições: seis 
projetos de lei, um projeto de resolu-
ção, 428 indicações, duas moções, 14 
pedidos de informações e 310 reque-
rimentos. Em 2019, foram 542 proposi-
ções: 12 projetos de lei, 241 indicações, 
14 moções, 27 pedidos de informações 
e 248 requerimentos. 
 No total são 2.059 proposições, 
voltadas principalmente para as pe-
quenas cidades, área da saúde e 
combate à corrupção. Foi a atuação 
parlamentar do deputado Laércio que, 
por exemplo, ajudou os hospitais de 
Indaial e Gaspar a estruturar suas UTIs 
Covid no pior momento da pandemia.
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Parlamentares

Luciane Carminatti
PT
Idade: 52 anos.
Formação/Profissão: Pedagoga. 
Base Eleitoral: Oeste Catarinense.
Mandato: 2011 - 2015 | 2015 - 2019 | 
2019 - 2023.

Em 2022, a deputada Luciane Car-
minatti protagonizou a aprovação 

da Lei do ICMS Educação em Santa 
Catarina - uma demanda do Novo 
Fundeb - com caráter progressivo, 
ou seja, repasses aos municípios de 
acordo com o cumprimento das me-
tas de seus respectivos planos de 
educação. Este diferencial garante 
repasses maiores às prefeituras que 
mais investem no setor. 
 Dentre as leis aprovadas por 
Luciane está a Lei 18.511/2022, a qual 
determina que projetos de amplia-
ção ou reforma em escolas estaduais 
sejam apresentados e aprovados no 
conselho escolar ou junto à associa-
ção de pais e professores. Além disso, 
ela é a responsável pela proposta que 
foi acatada pelo governo do Estado 
e resultou na “Bolsa Estudante”, auxí-
lio mensal de R$ 625 pago a mais de 
57 mil jovens de famílias pobres, para 
que não abandonem o Ensino Médio.   
 O ano de 2022 também foi mar-

A deputada da educação

Luciane se destaca em defesa da educação,
das mulheres e dos trabalhadores de SC.

Segurança, saúde e qualidade 
de vida das mulheres
 Fazendo do seu lema de vida 
transformar as dores em luta, Luciane, 
que superou uma neoplasia mamária 
em 2022, é autora da proposta para 
destinar R$10 milhões a mulheres sem 
condições financeiras de enfrentar o 
câncer de mama em Santa Catarina. 
 Em 2022, Luciane coordenou a 
Bancada Feminina da Alesc. O Obser-
vatório da Violência contra a Mulher 
de SC, com implementação coorde-
nada por ela, completou seu primeiro 
ano de atuação com resultados ex-
pressivos.
 Luciane ainda promoveu o 1º 
Encontro Estadual dos Conselhos 
dos Direitos da Mulher em SC e lan-
çou mais uma iniciativa pioneira no 
Brasil: a Escola de Mulheres Luciane 
Carminatti, instrumento contínuo de 
formação feminina voltada à trans-
formação social. 

cado pela atuação da deputada jun-
to a sindicatos para protocolar e bus-
car aprovação na Alesc do projeto de 
lei de iniciativa popular, com mais de 
53 mil assinaturas, que reverta o des-
conto de 14% das aposentadorias de 
servidores estaduais com vencimen-
tos abaixo do teto do INSS. Atualmen-
te, o PL está em validação no TRE-SC.
 Entre os setores com atuação 
prioritária do seu mandato, desta-
cam-se os ganhos para a Economia 
Solidária. Graças a uma emenda dela 
ao orçamento estadual, no valor de 
R$3,8 milhões, cooperativas, asso-
ciações e outros empreendimentos 
solidários que geram inclusão social, 
emprego e renda, passaram a ter 
editais de incentivo. O primeiro deles 
já distribuiu R$ 1,1 milhão neste ano. 
 Luciane preside a Comissão de 
Educação; é vice-presidente da Co-
missão de Finanças e Tributação; e 
integra ainda outras quatro comis-
sões, além da Bancada do Oeste. 
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Parlamentares

Luis Fernando Vampiro
MDB
Idade: 49 anos.
Formação/Profissão: Advogado. 
Base Eleitoral: Sul de Santa Catarina.
Mandato: 2015 - 2019 | 2019 - 2023.

Deputado estadual em seu se-
gundo mandato, Luiz Fernando 

Vampiro encerra sua atuação par-
lamentar com uma folha de servi-
ços prestados aos catarinenses. Na 
atual legislatura, Vampiro, que ficou 
licenciado por 14 meses para co-
mandar a Secretaria de Estado da 
Educação, foi um dos parlamentares 
que mais garantiu recursos aos mu-
nicípios. Foram R$ 550 milhões só 
para a Educação municipal, além de 
mais de R$ 40 milhões em emendas 
impositivas para Saúde, Segurança 
e Infraestrutura.
 À frente da Educação, enfren-
tou a pandemia e possibilitou a volta 
do ensino presencial com segurança. 
Valorizou os professores, garantindo o 
mínimo de R$ 5 mil e um reajuste entre 
20% e 56%. Viabilizou um investimen-
to bilionário na rede pública estadual. 
Além disso, foram contratados 1.733 
novos profissionais efetivos durante 
seu mandato. Os professores, efetivos 

Um mandato focado na Educação
e nos setores produtivos

Executamos transformações históricas na Educação.
SC ocupa hoje o 1º lugar no Ideb. Esse é o nosso maior legado.

Atenção especial a setores 
produtivos catarinenses

 Parceiro dos setores produtivos, 
Luiz Fernando Vampiro teve atuação 
diferenciada durante a pandemia. Foi 
autor do Projeto que garantiu recur-
sos do Badesc para novas linhas de 
crédito empresariais. Também possi-
bilitou a prorrogação e parcelamen-
to das contas de energia, água e gás 
aos atingidos pela crise econômica 
na pandemia.
 O deputado trabalhou, junto à 
bancada emedebista, pela isenção do 
ICMS para medicamentos, produtos e 
equipamentos médicos e hospitala-
res. Também foi o relator da Medida 
Provisória que permitiu a liberação de 
um auxílio financeiro para represen-
tantes culturais catarinenses.
 O parlamentar também é autor 
da lei que garante acompanhantes 
no quarto para mães de natimortos, 
dentre outras.

e ACT’s, receberam notebooks novos 
para qualificar o trabalho. Durante 
sua gestão, ainda foram garantidos 
325 ônibus para o transporte escolar; 
54 mil bolsas para o ensino superior, 
um recorde histórico; e 57 mil bolsas 
de estudos para alunos do ensino 
médio, com auxílio anual de R$ 6.250.
 “Fizemos um trabalho compro-
metido com o bem estar das pesso-
as, sem distinção política. Ouvimos a 
equipe técnica da Secretaria da Edu-
cação, garantimos os recursos junto 
ao governador Carlos Moisés, e exe-
cutamos em tempo recorde trans-
formações históricas. Hoje Santa 
Catarina ocupa o primeiro lugar no 
Ideb. Esse é o nosso legado”, destaca 
o deputado.
 Vampiro teve o reconhecimento 
pelo seu trabalho na Educação, sen-
do o primeiro ex-secretário a rece-
ber o Diploma do Mérito Educacional, 
a maior honraria do setor, outorgado 
pelo Conselho Estadual da Educação.
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Parlamentares

O último ano do primeiro man-
dato de Marcius Machado na 

Assembleia Legislativa de San-
ta Catarina, foi marcado pela 
consolidação da força como 
único representante da Serra Cata-
rinense no legislativo catarinense. 
 Marcius é advogado por pro-
fissão, cientista político por forma-
ção, palestrante e político por voca-
ção. Foi vereador em Lages, cidade 
onde cresceu e que considera seu 
lar, e candidato à prefeitura munici-
pal em 2016, ficando com a segun-
da colocação. O parlamentar visa 
estabelecer uma política de proxi-
midade, na qual a atuação do le-
gislativo, em conjunto com a socie-
dade, trará uma definição concisa 
entre representante e representado. 
 No ano de 2022, foi reeleito com 
39.749 votos, sendo o mais votado 
em 16 dos 18 municípios que com-
põem a região. O resultado positivo é 
o retorno dos últimos quatro anos de 

Marcius Machado reafirma compromisso 
como representante da Serra Catarinense 

Marcius Machado
PL
Idade: 43 anos.
Formação/Profissão: Advogado,
pós-graduado em Ciência Política
e palestrante.
Base Eleitoral: Serra Catarinense.
Mandato: 2019 - 2023.

Transformador de vidas como palestrante
e vendedor de sonhos como político. 

Fortalecimento do
cuidado e atenção 

 Marcius destinou recursos para 
a construção de quadras de grama 
sintética nos 18 municípios, parques 
infantis e creches, três clínicas de hi-
droterapia, sistema de energia so-
lar para todos os hospitais, Apaes e 
outras instituições, além os recursos 
para as castrações de mais de 3 mil 
animais. 
 A doação dos projetos de enge-
nharia é algo inédito, já que o gabine-
te do deputado Marcius é o único na 
Alesc a manter uma equipe de enge-
nharia e arquitetura para a produção 
e doação de projetos, além de fiscali-
zação forte nas obras realizadas com 
recursos de emendas impositivas. 
 Fortalecer a atenção, o cuidado 
e fiscalização e expandir essa preo-
cupação para os demais municípios 
catarinenses é o foco do deputado 
Marcius Machado.

dedicação e um olhar refinado sobre 
os municípios e o povo serrano, que 
receberam mais de R$ 28 milhões 
através das emendas impositivas.  
 Através das obras que foram 
inauguradas e também do trabalho de 
fiscalização e legislação no plenário, 
Marcius aprovou projetos importantes 
para a proteção animal, também uma 
das suas principais bandeiras de luta.  
 Em 2022, foram 140 proposições 
protocoladas na Alesc, podendo des-
tacar a Projeto de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que autoriza a destinação 
de recursos públicos, provenientes 
de emendas parlamentares imposi-
tivas, para hospitais inadimplentes, 
garantindo a manutenção das en-
tidades hospitalares catarinenses.  
 Para a próxima legislatura, 
Marcius continuará sendo um de-
putado atuante em prol da Serra 
Catarinense e da Proteção Animal, 
garantindo atenção, cuidado e polí-
ticas públicas.
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Parlamentares

Marcos Vieira
PSDB
Idade: 69 anos.
Formação/Profissão: Advogado. 
Base Eleitoral: Grande Oeste
e Grande Florianópolis.
Mandato: 2007 - 2011 | 2011 - 2015 |
2015 - 2019 | 2019 - 2023.

Eleito em 2022 para o quinto manda-
to consecutivo com 48.466 votos, o 

deputado estadual Marcos Vieira de-
dicou o último ano desta legislatura 
para entregar à população grandes 
obras rodoviárias. Além disso, a con-
cretização de um grande avanço com 
a confirmação de repasses para os 
Consórcios Intermunicipais de Saúde. 
 Entre as obras de grande im-
portância para o desenvolvimento 
catarinense estão o início das obras 
de pavimentação da SC-350 en-
tre Abelardo Luz e Passos Maia, uma 
grande conquista do deputado Mar-
cos Vieira que, desde 2009, estava di-
retamente mobilizado para conseguir 
os recursos e asfaltar os 42 quilôme-
tros de rodovia. 
 Como presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa da SC-283, a 
grande conquista foi o início da recu-
peração de vários trechos da rodovia 
que passa pelos municípios de Ara-
butã, Itá, Seara, Arvoredo, Chapecó, 

Mandato voltado ao municipalismo
e na entrega de grandes realizações

Criação de corredores rodoviários, recuperação 
de rodovias e atenção à saúde foram grandes 
temas do quarto mandato do parlamentar.

Saúde também está
entre as bandeiras

 Conhecedor da realidade dos 
295 municípios catarinenses, o de-
putado Marcos Vieira foi o autor da 
emenda que destinou R$ 30 milhões 
para os 14 Consórcios Intermunicipais 
de Saúde, conglomerados de municí-
pios que se organizam para atender 
a população com exames e consul-
tas de média e alta complexidade.
 Além disso, com emendas li-
beradas, vai conseguir aumentar a 
demanda de atendimentos em vá-
rios hospitais municipais e filantró-
picos, como os de Pinhalzinho, Ipo-
rã do Oeste, Saudades, Campo Belo 
do Sul, Santa Cecília, Santo Amaro 
da Imperatriz e um novo complexo 
para o Hospital São José, de Maravi-
lha, que contará com um prédio de 
cinco andares totalmente equipado, 
com investimentos que superam os 
R$ 30 milhões.

Planalto Alegre, Águas de Chapecó, 
São Carlos, Palmitos, Caibi, Riqueza, 
Mondaí e Itapiranga, e tem 233 qui-
lômetros. 
 Começou a sair do papel, com 
a autorização dos estudos para a 
construção de um túnel na Serra 
do Corvo Branco, o que vai abrir um 
canal de escoamento da produção 
do Grande Oeste e Planalto, além de 
desenvolver a Região Sul, utilizando 
o Porto de Imbituba como alavanca 
para esta transformação. 
 Na educação, a entrega do 
Colégio Lourdes Garcia, de Santo 
Amaro da Imperatriz, com inves-
timentos que superam os R$7 mi-
lhões na construção de um colégio 
que é modelo para todo o Estado. 
 Fruto do reconhecimento do 
trabalho municipalista, Marcos Viei-
ra encerrou 2022 recebendo cinco 
títulos de cidadão honorário, totali-
zando 31 municípios que concede-
ram tal honraria.

172 173Relatório Anual ALESC - 2022 Relatório Anual ALESC - 2022 



Parlamentares

Marlene Fengler
PSD 
Idade: 54 anos.
Formação/Profissão: Graduada
em Letras pela UFSC. 
Base Eleitoral: Oeste Catarinense.
Mandato: 2019 - 2023.

A deputada Marlene Fengler apre-
sentou, até outubro deste ano, 21 

proposições entre Projetos de Lei, Re-
querimentos, Pedidos de Informações 
e Moções, a maior parte relacionada 
à área da Saúde. 
 A parlamentar encaminhou pe-
dido de informações sobre previsão 
de retorno à normalidade dos aten-
dimentos no Hospital Florianópolis e 
sobre os equipamentos danificados 
no Hospital Joana de Gusmão, após 
ser informada que a demora no con-
serto estaria prejudicando o atendi-
mento dos pacientes e atrasando a 
realização de exames necessários a 
cirurgias. 
 Também sugeriu a realização 
de audiência pública para deba-
ter a Medida Provisória que institui o 
Programa SC Mais Moradia, do Exe-
cutivo. Na área da Educação, a de-
putada solicitou, entre outras ações, 
informações ao secretário de Esta-
do da Educação acerca do número 
de docentes atuando como segundo 

Deputada Marlene Fengler destaca
ações do quarto ano de mandato

Cada um precisa fazer a sua parte e trabalhar pelo que 
acredita. Meu compromisso é trabalhar pelo povo catarinense.

Leis e outros projetos
em tramitação
 Entre as 21 proposições apre-
sentadas pela deputada Marlene 
Fengler destacam-se nove Projetos 
de Lei, entre os quais o que estabe-
lece reserva de espaço para o tráfe-
go de motocicletas nas vias públicas 
de grande circulação; o que institui 
o Programa Farmácia Solidária para 
reaproveitamento e descarte de me-
dicamentos no Estado; outro reco-
nhecendo o município de Itapiranga 
como Capital Catarinense do Coope-
rativismo de Crédito Rural e um que 
dispõe sobre o teste para diagnósti-
co precoce da doença do olhinho em 
recém-nascidos. 
 Também em 2022, novas leis da 
deputada entraram em vigor, como a 
Lei 18.322, que consolida a legislação 
que dispõe sobre Políticas Públicas de 
Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres.

professor e professor de atendimen-
to especializado.
 Como presidente da Escola do 
Legislativo Deputado Lício Mauro da 
Silveira, reforçou a orientação de re-
tomada dos cursos presenciais, além 
da oferta de cursos online. Marlene 
também participou de dezenas de 
eventos, como mesas-redondas, au-
diências públicas e debates para in-
centivar a participação feminina na 
política e sobre ações de proteção às 
mulheres vítimas de violência. 
 Como integrante da Bancada 
do Oeste, defendeu a regulamentação 
de compensação a produtores rurais 
que preservarem nascentes e cursos 
d’água, além da adoção de medi-
das de enfrentamento à seca, como 
a criação de um fundo de combate à 
estiagem. Com os demais integrantes 
do colegiado aprovou a destinação 
de R$100 milhões para recuperação 
da BR-163, no Extremo-Oeste, além 
de mais R$380 milhões destinados a 
melhorias em rodovias estaduais.
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Parlamentares

Maurício Eskudlark
PL
Idade: 64 anos.
Formação/Profissão: Delegado e Advogado. 
Base Eleitoral: Extremo-Oeste e 
Vale do Itajaí.
Mandato: 2003 - 2007 (suplente) |
2011 - 2015 | 2015 - 2019 | 2019 - 2023.

O ano de 2022 começou de forma 
intensa para o deputado estadu-

al Maurício Eskudlark, que na primeira 
sessão do ano foi eleito vice-presi-
dente da Assembleia Legislativa. Em 
seu quarto mandato no Parlamento 
catarinense, esta é segunda vez que 
o deputado assumiu vaga na Mesa 
Diretora: em 2017 foi eleito 4º secre-
tário, além de ter integrado várias co-
missões importantes na casa, como 
a Comissão de Constituição e Jus-
tiça; Comissão de Saúde, durante o 
período de pandemia de Covid-19; 
e a Comissão de Segurança Pública, 
a qual teve oportunidade de presidir 
por duas vezes. 
 Uma das marcas registradas do 
deputado é o contato com as pessoas 
e a presença constante nos municípios 
de todas as regiões de Santa Catarina. 
“Gosto de estar com as pessoas, via-
jei milhares de quilômetros por todas 
as rodovias de Santa Catarina, recebi 
mais de 4 mil pessoas, entre prefeitos, 

Ações municipalistas marcam o 
mandato do deputado Maurício Eskudlark

Faço o que gosto. Fazer política é saber ouvir pessoas, 
dar atenção, resolver problemas e é isso que a gente faz. 

A luta em defesa dos
catarinenses não para 

 Delegado de Polícia, Eskudlark 
foi o deputado que mais destinou re-
cursos para as forças de Segurança 
Pública, utilizados para a compra de 
viaturas e equipamentos para as po-
lícias Civil, Militar, Penal, Científica e 
Corpo de Bombeiros. 
 Eskudlark tem também fiscali-
zado as ações do governo na área 
da Saúde. Cobrou a falta de leito de 
UTIs adulto e neonatal e a amplia-
ção das especialidades nos muni-
cípios do interior, fortalecendo hos-
pitais comunitários de pequeno e 
médio porte. 
 Um dos principais problemas 
de SC, a infraestrutura das rodovias, 
teve destaque no mandato. “Solicitei 
ao governo o repasse de mais R$50 
milhões para a BR-163, que está em 
obras há mais de uma década e foi 
considerada a pior rodovia do Brasil”.

vereadores, lideranças e população em 
geral, e estive presente nos municípios, 
próximo à população, ouvindo seus an-
seios e demandas.”, avaliou Eskudlark. 
 Somente neste ano, através de 
ações concretas e diálogo com as 
bases, o gabinete do deputado es-
tadual Maurício Eskudlark liberou, por 
meio de emendas parlamentares, 
mais de R$10 milhões em recursos 
para 49 municípios de todas as regi-
ões de Santa Catarina. 
 No dia 2 de outubro de 2022, 
Eskudlark foi reeleito deputado estadu-
al para o quarto mandato consecutivo 
com uma votação histórica, recebendo 
ao todo 65.638 votos em 294 dos 295 
municípios catarinenses.

Mandato em números:
    497 – Requerimentos
    14 – Indicações
    11 – Moções
    6 – Projetos de Lei
    3 – Pedidos de Informação
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Parlamentares

Mauro de Nadal
MDB
Idade: 51 anos.
Formação/Profissão: Bacharel em Direito, 
especializado em Gestão Pública
e empresário. 
Base Eleitoral: Extremo-Oeste/Oeste.
Mandato: 2011 - 2015 | 2015 - 2019 | 
2019 - 2023.

O ano de 2022 foi marcado por 
intensidade e muito trabalho. 

Ações se destacaram, tirando do 
papel obras que eram há anos es-
peradas pela população, como a 
ligação asfáltica entre Maravilha e 
Bom Jesus do Oeste e Iraceminha – 
Cunha Porã e Cunhataí.
 A transformação do município 
de Dionísio Cerqueira também con-
tou com a digital do parlamentar. 
A cidade tornou-se um canteiro de 
obras, com nova área industrial, ae-
roporto e a nova aduana.
 A saúde também teve a aten-
ção do deputado Mauro De Nadal. 
A ampliação do Hospital Regional 
de São Miguel do Oeste – Terezi-
nha Gaio Basso – teve os recursos 
garantidos por meio da articulação 
junto ao governo catarinense. A im-
plantação da hemodiálise no muni-
cípio de Maravilha também foi de-
fendida por De Nadal e segue como 
bandeira de trabalho.

Obras que eram sonhos
tornaram-se realidade

Nosso trabalho é sempre ouvindo as bases, vivendo os
municípios e sendo o elo entre os catarinenses e o governo.

Trabalho em prol da
 causa autistas
 
 A presença constante e sempre ou-
vindo a comunidade resultou em ações em 
prol da causa autista. Além da Carteirinha 
de Identificação, que já tem mais de duas 
mil impressões, o deputado Mauro De Na-
dal também deu entrada no Parlamento 
ao projeto de lei que visa declarar como de 
caráter indeterminado a validade do laudo 
que atesta o Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA). “As Mães Azuis de Maravilha nos 
trouxeram a demanda de que anualmen-
te as famílias necessitam revalidar o laudo. 
No entanto, falamos de uma síndrome per-
manente, ou seja, não há a necessidade de 
fazermos com que as famílias tenham que 
apresentar documentos todos os anos para 
garantir os direitos já assegurados”, comen-
ta De Nadal.
 Destaca-se ainda a capacitação 
gratuita para professores e pessoas que 
trabalham com TEA. O curso iniciou em 
2021, quando o parlamentar esteve à fren-
te da Alesc, e teve continuidade no primeiro 
trimestre de 2022.

 Desenvolvimento para os pe-
quenos municípios também foi pau-
ta do deputado Mauro De Nadal, 
com repasse de recurso, por meio 
de emendas impositivas, na ordem 
de aproximadamente R$7 milhões, 
além de, no período que esteve inte-
rinamente à frente do Poder Executi-
vo, assinar a ordem de serviço para 
a execução de importantes obras no 
Extremo-Oeste.
 Mauro De Nadal ainda este-
ve presente semanalmente em sua 
base de trabalho, atendendo mais de 
120 municípios. De quinta a sábado, 
o parlamentar conversou com o ca-
tarinense, ouviu líderes e apresentou 
soluções para demandas antigas.
 Cita-se ainda importantes Pro-
jeto de Lei e ações que o deputado 
Mauro De Nadal realizou em prol do 
agronegócio, da saúde, da educação 
e da segurança dos catarinenses. 
Um deputado que segue com traba-
lho e presença.
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Parlamentares

Milton Hobus
PSD
Idade: 64 anos.
Formação/Profissão: Empresário. 
Base Eleitoral: Alto Vale.
Mandato: 2015 - 2019 | 2019 - 2023.

Com foco no desenvolvimento e na 
competitividade de Santa Catari-

na, o deputado estadual Milton Hobus 
manteve, em 2022, a missão de atuar 
em debates e projetos de lei funda-
mentais para a redução da carga tri-
butária, para o crescimento da eco-
nomia e, consequentemente, para a 
ampliação da geração de emprego. 
Também viabilizou repasses do Es-
tado, via transferência especial, para 
dezenas de obras de infraestrutura 
em municípios catarinenses.
 Ainda no início do ano, o parla-
mentar propôs reduzir o valor do IPVA, 
limitando o reajuste anual do impos-
to ao IPCA - a inflação oficial do país 
-, que acumula alta de 6,47% em 12 
meses. Hoje o IPVA é calculado de 
acordo com a Fipe - indicador utiliza-
do como referência pelo mercado de 
veículos usados -, que registrou, em 
média, 27% de aumento.
 Outra conquista de Hobus foi a 
sanção da lei de sua autoria que per-

Foco no desenvolvimento e na
competitividade de Santa Catarina

Além da redução da carga tributária, meu foco
sempre será buscar mais infraestrutura e saúde
para a nossa população.

Mudança no Tribunal
Administrativo Tributário
 Em 2022, Hobus conseguiu a 
aprovação da lei de sua autoria que 
extingue o voto minerva em questões 
tributárias, proposta apoiada pelo se-
tor produtivo de SC. A lei foi vetada pelo 
Estado, mas segue em debate na Alesc.
 A alteração beneficia os con-
tribuintes em julgamentos tributários 
empatados. Hoje, quem questiona 
uma cobrança fiscal em SC recorre 
ao Tribunal Administrativo Tributário 
(TAT), formado por servidores (50%) 
e representantes da sociedade civil 
(50%), como entidades e associa-
ções. 
Quando há empate, o presidente do 
colegiado, que é indicado pelo Esta-
do, dá a palavra final. Resultado: a 
maior parte das sentenças é contra o 
cidadão. Caso termine empatado, a 
ideia é que a decisão seja favorável 
ao contribuinte.

mite empréstimo a juro zero a produ-
tores rurais prejudicados por doenças 
em rebanhos e plantações. A propos-
ta, aprovada pela Assembleia Legis-
lativa, inclui esse tipo de fenômeno no 
rol de desastres naturais e possibilita 
que agricultores tenham acesso ao 
programa Recomeça SC, criado no 
início de 2021 para ajudar empresas 
atingidas pelas fortes chuvas. Para 
ele, é fundamental uma política pú-
blica que proteja a agricultura, res-
ponsável pelo emprego e renda de 
milhares de catarinenses. 
 As duas propostas de lei repre-
sentam e resume como foi o trabalho 
do parlamentar, que também presidiu 
a principal comissão do Legislativo, a 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Por um lado, colaborou com o cida-
dão a partir da redução de impostos 
e justiça tributária. Do outro, auxiliou 
produtores e empresários catarinen-
ses com projetos de lei que incenti-
vam o negócio e reduzem perdas.
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Parlamentares

Moacir Sopelsa
MDB
Idade: 76 anos.
Formação/Profissão: Produtor rural
e Agropecuarista.
Base Eleitoral: Meio-Oeste.
Mandato: 1999 - 2003 | 2003 - 2007 | 2007 - 
2011 | 2011 - 2015 | 2015 - 2019 | 2019 - 2023.

Ciclo de vida parlamentar mar-
cado pela habilidade na condu-

ção política e fácil relacionamento 
O ano de encerramento do ciclo de 
mandatos do deputado Moacir So-
pelsa foi diferenciado. Iniciou com a 
eleição à Presidência da Assembleia 
- reconhecimento dos demais parla-
mentares à trajetória política, e cul-
minou com o período de interinidade 
como governador do Estado. E reforçou, 
com ações, marcas que são peculia-
res de sua personalidade, a habilidade 
na condução de entendimentos políti-
cos e a facilidade de relacionamento. 
 Sopelsa iniciou sua vida pública 
como vereador e prefeito em Concór-
dia, foi eleito deputado pela primeira 
vez em 1998, e este ano decidiu não 
disputar a eleição. Assim, no sexto 
mandato consecutivo, dedicou-se à 
presidência e foi condutor de enten-
dimentos políticos em situações im-
portantes, para obter arranjos tributá-
rios em questões polêmicas ligadas a 
produtos da cesta básica e combus-

Vida parlamentar marcada por habilidade 
na condução política e relacionamento

O convívio no Parlamento foi um aprendizado 
constante. Agradeço a meus pares, eleitores, 
servidores e familiares.

Leite para alunos carentes
de SC, sonho realizado
 Sopelsa auxiliava os pais, ain-
da jovem, entregando leite a cavalo 
em Concórdia. Sempre considerou 
o leite alimento essencial. Quando 
se elegeu deputado, em seu primei-
ro mandato, apresentou projeto de 
lei prevendo fornecimento de um 
litro do produto por dia a estudan-
tes, em finais de semana e duran-
te as férias, para compensar a fal-
ta da merenda escolar. A proposta 
esbarrou na origem parlamentar. 
Como governador, Sopelsa recupe-
rou a ideia. Fez o Executivo perceber 
a amplitude da ação e conseguiu a 
rápida tramitação no Parlamento. A 
Lei 18.517/2022 garantirá segurança 
alimentar e melhor desempenho es-
colar para estudantes de baixa ren-
da. A distribuição de um litro de leite 
pasteurizado e homogeneizado irá 
beneficiar mais de 81 mil alunos.

tíveis, e assegurar uma gestão admi-
nistrativa eficaz no Poder. Com apoio 
da Mesa e demais parlamentares, ga-
rantiu economia de recursos do orça-
mento da Assembleia, o que resultou 
em mais investimentos em benefício 
dos catarinenses, inclusive para apoio 
na recuperação de comunidades 
atingidas por desastres climáticos. 
 Como governador, Sopelsa en-
viou ao Parlamento projetos de lei que 
foram aprovados com celeridade. 
Destaque para o que garante um litro 
de leite por dia a alunos carentes do 
ensino fundamental, durante os finais 
de semana e as férias escolares. Outro 
permite investimentos públicos para 
expandir redes trifásicas de coope-
rativas de eletrificação, que atendem 
dezenas de municípios catarinenses. E 
o terceiro, estabelece paridade no teto 
de faturamento e isenção fiscal do 
pequeno produtor de Santa Catarina 
com a tabela do Pronaf, que passou 
de R$ 360 mil para R$ 500 mil/ano, 
beneficiando milhares de famílias.
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Parlamentares

Nazareno Martins
Podemos
Idade: 72 anos.
Formação/Profissão: Servidor Público Civil.
Base Eleitoral: Palhoça.
Mandato: 2019-2023.

O trabalho de um representante dos 
catarinenses na Assembleia Le-

gislativa é sempre desafiador, porque 
é necessário atender ao máximo as 
demandas da população distribuída 
pelos 295 municípios. O deputado Na-
zareno Martins busca defender, desde 
o início de seu mandato (2019-2023), 
os anseios e interesses de Santa Ca-
tarina, buscando ouvir os moradores e 
representantes municipais.
 Só neste ano, o deputado distri-
buiu quase R$10 milhões em emendas 
para as áreas de Infraestrutura, Segu-
rança, Esporte, Cultura, Pesca, Agricul-
tura, Saúde, Educação e Educação Es-
pecial. O valor foi distribuído entre 40 
cidades.
 Entre a destinação de recur-
sos estão, por exemplo, a compra de 
exames, consultas e óculos de grau 
para crianças da rede de ensino de 
Santa Cecília, aquisição de exames 
de alta, média e baixa complexidade 
para moradores de Palhoça e Bigua-

Trabalho em defesa dos
municípios catarinenses

Olhar com carinho para as pessoas, abraçar suas demandas, 
isso faz toda a diferença na vida dos catarinenses.

Palhoça recebe maior
investimento da história

 Enquanto parlamentar, o de-
putado Nazareno Martins considera 
importante aproveitar o trânsito entre 
as esferas de poder para usar a favor 
dos catarinenses. Natural de Palhoça, 
vive e conhece bem o município.
 Alinhado com a administra-
ção municipal, o deputado conseguiu 
mostrar o quanto a cidade cresce e 
sofre por ser cortada por duas BRs, o 
que faz com que motoristas desviem 
do tráfego por dentro de Palhoça. As-
sim, é preciso investir mais em infra-
estrutura dentro da cidade.
 Foi um dos responsáveis pela 
vinda de R$230 milhões por parte 
do Estado para obras estruturantes, 
como pavimentações de ruas e ave-
nidas. Junto com este recurso, garan-
tiu também a compra do terreno para 
a construção do primeiro hospital pú-
blico da cidade.

çu, aquisição de viatura para o Cor-
po de Bombeiros de Palhoça, aquisi-
ção de equipamentos para a Guarda 
Municipal de São José, aquisição de 
equipamentos para a Polícia Militar 
de Santo Amaro da Imperatriz, entre 
outras ações.
 Conhecedor das dificuldades e 
realidade dos municípios catarinenses, 
o deputado Nazareno Martins norteia 
o trabalho com base nas solicitações 
de moradores e representantes mu-
nicipais, por isso encaminhou aos ór-
gãos de governo nacional e estadual 
indicações para execução de serviços 
para Educação, Saúde e Infraestrutura. 
Entre as demandas estavam as soli-
citações de recuperação e sinalização 
de trechos importantes de rodovias 
estaduais, pavimentação de trechos 
rurais e urbanos, reforma de ginásio, 
reforma e ampliação de escolas.
 O deputado Nazareno Martins 
integra cinco comissões permanentes, 
onde relatou 35 Projetos de Lei.
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Parlamentares

Neodi Saretta
PT
Idade: 59 anos.
Formação/Profissão: Advogado.
Base Eleitoral: Oeste e Meio-Oeste.
Mandato: 1995 - 1999 | 1999 - 2000 | 
2011 - 2015 | 2015 - 2019 | 2019 - 2023.

No balanço das atividades ao longo 
desta legislatura, o deputado Ne-

odi Saretta disse ter sido um período 
de grandes desafios, principalmente 
na fase mais crítica da pandemia, em 
que teve papel de destaque. Na pre-
sidência da Comissão de Saúde res-
salta o trabalho para garantir medi-
camentos, leitos de UTI e vacinas.
 Relata ainda as cobranças para 
solucionar a fila de cirurgias eletivas. 
Saretta defendeu como alternativa o 
repasse de recursos do Estado aos 
municípios para que possam contra-
tar prestadores de serviços para re-
alizar os procedimentos. Emendas do 
deputado garantiram R$120 milhões 
para realização das cirurgias. Outras 
emendas ajudaram hospitais e mu-
nicípios com recursos, equipamentos, 
ambulâncias e veículos de transporte 
de pacientes.
 “Tenho atuado na busca de so-
luções dos desafios da Saúde. Tam-
bém continuarei trabalhando para 
melhorar as condições de trafegabili-

Saretta faz balanço da legislatura
e destaca ações desenvolvidas

A expectativa para 2023 é positiva. A mudança no âmbito 
federal vai trazer resultados positivos para toda população.

2023 será de resultados
positivos para a população

 Saretta aguarda 2023 com es-
perança de avanços em todas as 
áreas. “A expectativa é positiva, prin-
cipalmente porque a mudança no 
âmbito federal vai trazer resultados 
positivos para toda a população”.
 O deputado aposta no fortale-
cimento das ações na Saúde e a re-
tomada no cumprimento do calen-
dário vacinal, aplicação de recursos 
em prevenção e solução para a longa 
fila por cirurgias eletivas. “Espero que 
o Estado faça um trabalho mais efe-
tivo, articulando com o Ministério da 
Saúde, que deve ser o grande condu-
tor das ações da saúde no país”.
Para ele, os governos têm grandes 
desafios e precisam ser ágeis na so-
lução, com transparência e diálogo 
com a sociedade para enfrentar pro-
blemas históricos e outros que vão 
surgir. 

dade de nossas rodovias e proporcio-
nar condições dignas de trabalho ao 
agricultor, principalmente ao peque-
no, que é a base do nosso desenvol-
vimento”, reiterou.
 Na Agricultura, além das pro-
posições, disponibilizou mais de R$11 
milhões em equipamentos agrícolas 
aos municípios.
 A manutenção das rodovias é 
outra cobrança do deputado, como é 
o caso da SC-283 entre Concórdia e 
Mondaí. Emenda proposta por Saretta 
garantiu R$220 milhões para obras de 
recuperação da rodovia.
 Saretta também defende esco-
las de qualidade e professores bem 
remunerados. Para a Educação, viabi-
lizou recursos para melhorias nas ins-
tituições, aquisição de equipamentos, 
além de 11 ônibus escolares.
 Atuante em todas as áreas, Sa-
retta é líder em proposições com cer-
ca de 2,4 mil Indicações, Projetos, Re-
querimentos e Moções apresentadas 
na Alesc.
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Parlamentares

Nilso Berlanda
PL
Idade: 61 anos.
Formação/Profissão: Graduado e
Pós-graduado em Administração de 
Empresas e Empresário.
Base Eleitoral: Grande Florianópolis.
Mandato: 2010 - 2014 (Suplente) 2012, 2014 e
2016 (por 6 meses) | 2017 - 2018 | 2019-2023.

Deputado estadual reeleito para o 
segundo mandato, Nilso Berlanda 

imprimiu na Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina o espírito empreende-
dor que lhe acompanha há mais de 30 
anos. “A experiência empresarial nos 
ajudou a construir um trabalho de ex-
celência na Alesc. O reconhecimento 
veio através das urnas com mais uma 
vitória. Vamos continuar trabalhan-
do pela população, sempre honrando 
o nosso principal compromisso que é 
a defesa da indústria e do comércio, 
buscando fortalecer ainda mais a ge-
ração de empregos e renda”, destaca 
Berlanda.
 Nos dois primeiros anos de 
mandato, Berlanda fez parte da Mesa 
Diretora como 4° secretário. Em 2021, 
conquistou a confiança dos colegas 
parlamentares e foi eleito, por unani-
midade, 1º vice-presidente da Alesc. 
Ainda no ano passado assumiu, por 
uma semana, a presidência da As-
sembleia Legislativa. E, nesse ano de 
2022, foi eleito presidente da Comis-

Berlanda faz balanço do primeiro
mandato e projeta o futuro na Alesc

Os catarinenses acreditaram no nosso trabalho e seguirei 
representando-os, priorizando a geração de emprego e renda.

Berlanda destina recursos 
para todas regiões de SC

 Os deputados estaduais dis-
põem de recursos para destinar aos 
municípios. São verbas referentes 
a emendas, convênios e Fundo So-
cial. Durante o mandato, o deputa-
do Berlanda contemplou todas as 
21 regiões catarinenses. Foram 184 
municípios que receberam, ou vão 
receber, recursos para aplicar nas 
áreas de Infraestrutura, Saúde, Edu-
cação, Segurança, Agricultura, Es-
porte e Assistência Social, somando 
R$ 83.224.559,36 em investimentos.
 “Essas verbas são fundamen-
tais para auxiliar no desenvolvimento 
econômico e social dos municípios. 
Santa Catarina pode contar conos-
co sempre. Tenho um grande orgulho 
de ser varejista, inclusive na distribui-
ção de recursos, alcançando mais 
de 62% dos 295 municípios catari-
nenses”, destaca Berlanda.

são de Ética e Decoro Parlamentar da 
Casa.
 “Que 2023 seja de ainda mais 
trabalho, sempre servindo aos cata-
rinenses e promovendo as transfor-
mações que o estado precisa, espe-
cialmente na geração de empregos, 
redução de impostos e burocracia, por 
mais saúde, infraestrutura e seguran-
ça. Somos parceiros na construção de 
uma Santa Catarina ainda melhor”, fi-
naliza Berlanda.
Produção Legislativa
 Neste ano de 2022, mesmo com 
eleições, o deputado Berlanda apresen-
tou sete Projetos de Lei, dos quais, um 
foi transformado em lei e outro aguar-
da sanção do governador. A produção 
legislativa ainda tem outras matérias 
como indicações, moções, pedidos de 
informação e requerimentos.
Confira os números do quarto ano 
de mandato do Deputado Berlanda:      
7 Projetos de Lei, 21 Indicações, 13 Mo-
ções, 5 Pedidos de Informação, 96 Re-
querimentos.
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Parlamentares

Padre Pedro Baldissera
PT
Idade: 65 anos.
Formação/Profissão: Padre, Filósofo e 
Pedagogo.
Base Eleitoral: Extremo-Oeste, com
atuação estadualizada.
Mandato: 2003 - 2007 | 2007 - 2011 | 
2011 - 2015 | 2015 - 2019 | 2019 - 2023. 

De iniciativa do deputado Padre 
Pedro Baldissera, o Programa Es-

tadual de Redução de Agrotóxico 
(Proera) foi aprovado na Assembleia 
Legislativa em maio deste ano e san-
cionado pelo governador. 
 O Proera tem a “finalidade de 
coordenar e estimular a execução 
de ações que contribuam, progressi-
vamente, para a redução do uso de 
agrotóxicos na agricultura, na pecu-
ária, no extrativismo, assim como nas 
práticas de manejo dos recursos na-
turais, com ampliação da oferta de 
insumos de origem biológica e na-
tural,” diz o artigo primeiro da Lei nº 
18391/2022. 
 Prevê programa de compras 
de alimentos dos agricultores que fi-
zerem a adesão. Possibilita mecanis-
mos de políticas diversas por parte do 
executivo estadual para o setor.
 Para o deputado, esses incen-
tivos são fundamentais. “Mudanças 
assim não são feitas só pela nossa 
vontade. Os governos, em todos os 

Proera abre caminho para redução
do uso de agrotóxicos em SC

Menos agrotóxicos e mais agricultura familiar e agroecoló-
gica para combater a fome e melhorar a qualidade de vida.

Saúde integral
através das PICS
 O ano de 2022 foi fundamental 
para o trabalho de expansão das Prá-
ticas Integrativas e Complementares 
em Saúde, as PICS. A Lei 17706/2019, 
do deputado Padre Pedro, foi o início 
do fortalecimento das práticas no SUS 
em SC.
 Em abril, foi instalado o Fórum 
Parlamentar das PICS, que reúne re-
presentantes de 42 entidades. O ob-
jetivo é consolidar as PICS no território 
catarinense.
 Só neste ano, foram realizados 
quatro seminários estaduais e regio-
nais, envolvendo mais de 200 muni-
cípios; cursos com a participação de 
mais de 400 profissionais de saúde. O 
esforço ainda incluiu a publicação da 
Revista PICS em Cena, que já está em 
seu segundo número e tem por obje-
tivo disseminar e divulgar projetos de 
municípios e entidades.

níveis, precisam estimular, dar con-
dições e segurança para que os pe-
quenos produtores da agricultura 
familiar e camponesa possam fazer 
essa transição e, desta forma, produ-
zir alimentos mais saudáveis para si e 
para os consumidores.”
 Padre Pedro lembra que a agri-
cultura familiar é responsável pela 
produção de 70% dos alimentos que 
chegam à mesa dos brasileiros e que 
o incentivo a esse setor é fundamen-
tal no combate à fome e para a ali-
mentação saudável.
 “Nesse sentido, essa lei é uma 
conquista importante na defesa da 
vida, da saúde e das questões am-
bientais. Nós vamos cobrar do go-
verno do Estado a implementação 
de ações a partir dos mecanismos 
criados pelo Proera, da mesma forma 
que vamos buscar junto ao governo 
do presidente Lula, que tem sensibili-
dade com a causa, que essa política 
ganhe força no âmbito nacional”, fi-
naliza Padre Pedro.
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Parlamentares

Paulinha
Podemos
Idade: 47 anos.
Formação/Profissão: Gestora Pública. 
Base Eleitoral: Região do Vale do Itajaí
 e de Tijucas.
Mandato: 2019 - 2023. 

Com o mandato mais estadua-
lizado e propositivo do Parla-

mento e que fez a diferença na vida 
dos catarinenses, a deputada Pau-
linha tem presença marcante em 
todos os municípios de Santa Cata-
rina, com olhar sensível e apurado 
para as cidades de pequeno porte.
 Seu mandato destinou em re-
cursos mais de R$300 milhões para 
os 295 municípios catarinenses e 
protocolou mais de mil proposições 
no Parlamento.
 Paulinha abraçou mais de 50 
causas, pleitos que tocam o seu 
coração e que se transformam em 
missão a sua caminhada na vida 
pública, como a defesa da saúde 
dos catarinenses. Ela articulou mais 
de R$50 milhões para o setor.
 Ela define o seu trabalho no 
Parlamento como a voz dos invi-
síveis ao dar luz a causas como a 
pesca, por exemplo. Partiu de seu 
Gabinete 203 o programa que via-

O mandato mais estadualizado
 e propositivo do Parlamento

A forma de fazer política está mudando. Não consigo ser 
deputada de uma região. Fui eleita para atuar por toda SC.

Fomentar o protagonismo
e defender as mulheres
 O protagonismo feminino sem-
pre foi uma causa advogada com afin-
co e paixão pela deputada Paulinha.
 E com a redução do número de 
mulheres eleitas para a nova legis-
latura, Paulinha deixou claro que sua 
responsabilidade e comprometimen-
to com a causa feminina será multi-
plicada.
  “Além de muito trabalho, cora-
ção e coragem, Santa Catarina terá 
em mim a voz vibrante de uma mulher 
forte, combativa e feminista. Vamos 
com tudo”, avisou.
 Das 40 cadeiras, apenas três se-
rão ocupadas por mulheres na próxi-
ma legislatura na Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina. 
 Apesar de lamentar esse retro-
cesso, Paulinha avisa que seu próximo 
mandato será ainda mais combativo e 
representativo às pautas femininas.   

bilizou investimentos para o setor, o 
SC mais Pesca.
 Advogar pela proteção de 
grupos vulneráveis é uma missão 
para ela, que trabalhou incansavel-
mente durante o seu primeiro man-
dato em defesa destes direitos. En-
tre as muitas ações edificadas pelo 
seu mandato em que advogou por 
essas causas, está o projeto em de-
fesa das mulheres que virou lei: o 
Tem Saída, que promove a qualifi-
cação profissional e o amparo às 
mulheres vítimas de violência do-
méstica.
 “Com a dedicação de quem já 
esteve na cadeira de prefeita, aju-
dei a construir histórias incríveis ao 
longo desses quatro anos de man-
dato. Estive presente em cada rin-
cão de nosso Estado, levando re-
cursos e realizando sonhos, alguns 
deles sonhados há décadas”, ava-
liou, destacando que a sua missão 
é justamente servir Santa Catarina.   
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Parlamentares

Ricardo Alba
União Brasil
Idade: 37 anos.
Formação/Profissão: Advogado. 
Base Eleitoral: : Vale do Itajaí.
Mandato: 2019 - 2023. 

O ano legislativo foi muito pro-
dutivo, com bastante trabalho, 

Projetos de Lei e muitos atendimen-
tos em gabinete às demandas dos 
municípios. Ainda que muitos não 
percebam, o trabalho legislativo não 
para, buscando soluções para as 
demandas da sociedade catarinen-
se. Elas não são poucas, mas são 
importantes para o desenvolvimen-
to do estado. 
 Em 2022, Alba prosseguiu seu 
trabalho em prol da saúde dos cata-
rinenses. Muitos foram os movimen-
tos para a conquista de convênios 
e emendas parlamentares que be-
neficiaram a área da Saúde em vá-
rios municípios. Um exemplo disso é 
o convênio com o município de Porto 
União, no Norte do estado, para onde 
foram enviados R$8 milhões para a 
abertura de 10 leitos de UTI neonatal 
para atender bebês recém-nascidos 
com risco de vida.
 Esses exemplos se multiplica-
ram por Santa Catarina ao longo do 

Alba comemora mandato que
fez a diferença, com foco na
saúde e no municipalismo

Nosso trabalho gerou resultados que ficarão na história
de SC, com benefícios para todos os catarinenses.

Aposta na infraestrutura
para desenvolver SC
 Em 2022, Alba continuou a co-
brança pela celeridade das obras 
de duplicação da BR 470, que es-
tão em fase avançada de execução 
entre Navegantes e Gaspar, mas 
precisam acelerar até o município 
de Indaial, conforme o compromis-
so do governo federal. O deputado 
cobra, então, projetos que prevejam 
o avanço da duplicação até Pouso 
Redondo, no Alto Vale do Itajaí.
 O deputado acredita que 
obras estruturantes são fundamen-
tais para o desenvolvimento econô-
mico e social do estado. “Santa Ca-
tarina merece mais investimentos 
na Infraestrutura, tanto do governo 
federal quanto do governo do Esta-
do”, avalia. Alba ressalta a importân-
cia dos Projetos de Lei apresentados 
durante o mandato 2019-2022, mui-
tos deles ainda tramitam na Alesc.

mandato, como os R$39 milhões con-
quistados por Alba para o Hospital 
Santa Isabel, de Blumenau, ou mes-
mo através de emendas para vários 
hospitais, aquisição de novas ambu-
lâncias, reformas de postos de saúde, 
entre outras benfeitorias. O trabalho 
do deputado Alba também foi muito 
importante na conquista de UTIs para 
municípios, como foi o caso de Gas-
par, Indaial e Rio Negrinho. 
 A atuação do deputado Alba 
também foi bastante efetiva no apoio 
às prefeituras catarinenses. Muitos 
recursos foram encaminhados para a 
Infraestrutura, em obras de pavimen-
tação, construção de praças públicas, 
maquinário, reforma de escolas, cre-
ches e ginásios, obras de abasteci-
mento de água e muitas outras, como 
contribuição do trabalho parlamentar 
para o engrandecimento de Santa 
Catarina. 
 Foram oito Projetos de Lei, sete 
Indicações, sete Moções e dois Pedi-
dos de Informação neste ano de 2022.
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Parlamentares

Rodrigo Minotto
PDT
Idade: 49 anos.
Formação/Profissão: Advogado
e administrador. 
Base Eleitoral: Criciúma e Região Sul.
Mandato: 2015-2019 | 2019 - 2023. 

A criação da Frente Parlamentar 
das Universidades em 2019 vem 

transformando a realidade de mi-
lhares de catarinenses que sonha-
vam em cursar o ensino superior. 
Em quatro anos, o valor repassado 
pelo governo do Estado para bolsas 
de estudo dos Artigos 170 e 171 che-
ga a R$1,3 bilhão. São mais de 130 
mil famílias beneficiadas através da 
educação, criando oportunidades 
para os jovens.
 O coordenador da Frente Par-
lamentar na Assembleia Legislati-
va, deputado Rodrigo Minotto, co-
memora os resultados e destaca 
que esses investimentos impactam 
diretamente na criação de novas 
perspectivas aos acadêmicos.
 “Num trabalho árduo, que pou-
cos acreditavam, mudamos uma 
realidade que deixava fora da fa-
culdade quem gostaria de estudar, 
mas não tinha condições. O resulta-

Frente Parlamentar das Universidades
garante 130 mil bolsas em quatro anos

O mais importante são as pessoas. O estudante precisa  
acreditar que educação é fundamental para o desenvolvimento.

R$ 200 milhões em
emendas e convênios
 Em seus dois mandatos, o depu-
tado estadual Rodrigo Minotto foi res-
ponsável por intermediar, através de 
emendas e convênios, quase R$200 
milhões aos municípios catarinenses. 
São ações nas áreas da Saúde, Edu-
cação, Infraestrutura, Agricultura, As-
sistência Social, Esporte e Segurança 
Pública.
 Minotto adianta que seguirá tra-
balhando para fortalecer o atendimen-
to aos catarinenses. “Os hospitais pre-
cisam de uma atenção especial por 
parte do governo do Estado, seja na re-
visão da contratualização, seja desafo-
gando as filas por consultas, exames e 
cirurgias. Como deputado, destinamos 
mais de R$10 milhões em emendas 
para a saúde através da compra de 
equipamentos, cirurgias, e melhorias 
nos serviços.”

do está aí. Nossa educação superior 
revigorada, confiante, otimista. Com 
as portas cada vez mais abertas 
para receber mais estudantes. So-
nhando junto com os catarinenses 
em fazer uma Santa Catarina cada 
vez melhor através da educação”, 
comemora Minotto.
 “O deputado Minotto apresen-
ta fundamental importância no pro-
cesso de ampliação das bolsas de 
estudo asseguradas pelo programa 
Uniedu. Realizou estudos, ouviu as 
universidades, dialogou com estu-
dantes, visitou os reitores e soube 
apresentar ao governo do Estado 
os resultados de suas constatações, 
o que permitiu mobilizar esforços 
para que gradualmente os recursos 
financeiros para o fomento fossem 
ampliados. Sua participação foi, 
portanto, decisiva”, pontua a presi-
dente do Sistema Acafe e reitora da 
Unesc, Luciane Bisognin Ceretta.
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Parlamentares

Romildo Titon
MDB
Idade: 68 anos.
Formação/Profissão: Técnico em
contabilidade.
Base Eleitoral: Meio-Oeste.
Mandato: 1995 - 1999 | 1999 - 2003 | 2003 - 
2007 | 2007 - 2011 | 2011 - 2015 | 2015 - 2019 | 
2019 - 2023.

Após forte atuação em seu muni-
cípio, o reconhecimento político 

de Romildo Titon alcançou as demais 
regiões do estado e nas eleições de 
1994 foi eleito, pela primeira vez de-
putado estadual pelo MDB, seu par-
tido até hoje. Em sua primeira legis-
latura na Alesc foi líder do governo 
e presidiu o Fórum Permanente pela 
Conclusão da BR-282.
 Na eleição seguinte, quase do-
brou sua votação e foi reeleito. Nesse 
mandato, presidiu o fórum que tratou 
dos assuntos relativos à BR-282, tre-
cho Lages/Campos Novos, e assumiu 
o cargo de 2° secretário da Mesa.
 Concorrendo à terceira legisla-
tura, o deputado Titon obteve 43.556 
votos e assumiu o cargo de 1° secre-
tário. Na eleição seguinte, sua vota-
ção ultrapassou a marca de 50 mil 
votos e nesse período foi eleito pre-
sidente do Fórum Permanente pela 
Conclusão da BR-282. Em 2009 sua 
atuação ganhou destaque nacional 

Titon, três décadas de dedicação às
demandas do Meio-Oeste Catarinense

Sempre em defesa da região.

Agricultor que se dedicou
à vida pública
 Romildo Titon nasceu em 24 
de agosto de 1954, em Tangará. Fi-
lho de Marcelino e Maria Crema Titon, 
iniciou os trabalhos desde cedo, co-
laborando com a família na agricul-
tura. Concluiu o ensino médio e for-
mou-se técnico em contabilidade. A 
trajetória profissional é marcada por 
cargos no comércio local, como ge-
rente de supermercado e represen-
tante, além de empreender no ramo 
da avicultura, segmento que traba-
lha até hoje.
 Casado com Neiva Maria Pe-
reira Titon, é pai de Lara Cristina e 
Romildo Luiz Titon Filho. A vida públi-
ca iniciou aos 20 anos, na Intendên-
cia Distrital da comunidade de Monte 
Carlo. Foi eleito vereador em Campos 
Novos por dois mandatos, entre 1977 
e 1988. Em 1989 se elegeu prefeito do 
mesmo município. 

quando foi relator do Código Ambien-
tal de Santa Catarina, que estimulou 
o debate pelo Brasil, com a revisão do 
Código Florestal Brasileiro.
 Elegeu-se novamente deputa-
do estadual nas eleições de 2010 e 
presidiu, na legislatura seguinte, a Co-
missão de Constituição e Justiça. Em 
2013 assumiu a 1ª vice-presidência e 
em 2014 foi eleito presidente do Parla-
mento catarinense, um grande marco 
na sua trajetória política. 
 Na legislatura que compreen-
deu os anos entre 2015 e 2019, Titon 
presidiu a Escola do Legislativo e a 
Comissão de Segurança Pública. Nas 
eleições de 2018, a última em que foi 
candidato, elegeu-se para seu sétimo 
mandato como deputado e presidiu a 
Comissão de Constituição e Justiça.
 O deputado Titon encerra sua 
trajetória no Parlamento com atua-
ção dedicada à base, com foco na 
Agricultura, Meio Ambiente, Saúde, 
Acessibilidade e Infraestrutura.
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Parlamentares

Sargento Lima
PL
Idade: 50 anos.
Formação/Profissão: Sargento da reser-
va da PM/SC, pós-graduado em Recursos 
Humanos.
Base Eleitoral: Joinville e região Nordeste.
Mandato: 2019 - 2023. 

Sargento Lima encerra o primeiro 
mandato como deputado estadu-

al com um projeto de lei que pensa 
no futuro: o PL 423/2021 cria a Política 
Estadual do Hidrogênio Verde, tema 
que está na pauta das grandes dis-
cussões do clima.
 A proposta pretende aumentar 
a participação do hidrogênio verde 
na matriz energética de Santa Cata-
rina. Isso reduzirá a emissão de gases 
de efeito estufa.
 “Se continuarmos a usar com-
bustíveis fósseis, acabaremos voltan-
do para a caverna”, afirma o depu-
tado. A incorporação do hidrogênio 
verde significa gerar energia a partir 
de fontes limpas. Depois de 2030, a 
Europa barrará importações de itens 
produzidos com energia de fontes 
fósseis.
 Outra proposta apresentada 
por Sargento Lima – esta virou lei – 
é a criação da Rota Turística do Tiro. 
A ideia baseou-se na vinda dos co-

Hidrogênio Verde: Lima põe SC no centro 
do debate da produção de energia limpa

Se continuarmos a usar combustíveis fósseis,
acabaremos voltando para a caverna.

Deputado indica obra
mais importante de Joinville
 A duplicação do acesso norte 
a Joinville teve participação dire-
ta do deputado Sargento Lima. Em 
2019, o parlamentar foi chamado à 
Secretaria da Casa Civil, onde lhe foi 
perguntado qual era a primeira ne-
cessidade de investimento do mu-
nicípio. Lima apontou o acesso, por 
onde trafegam 7% da produção in-
dustrial de Santa Catarina.
Outra ação importante foi quando 
a gasolina atingiu R$7. O deputado 
propôs que a incidência do ICMS so-
bre os combustíveis ficasse restrita 
à venda e à industrialização feitas 
nas refinarias. Se aprovada, a pro-
posta reduziria o preço do combus-
tível, efeito semelhante ao provo-
cado pela mudança do ICMS sobre 
os combustíveis. A matéria até hoje 
não saiu da Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Alesc.

lonizadores europeus para o Estado, 
na segunda metade do século 19. Eles 
trouxeram a cultura do tiro. Deram 
origem a diversos clubes de caça e 
tiro, à Schützenfet, a festa dos atira-
dores em Jaraguá do Sul. Hoje, SC se-
dia a maior feira de negócios do setor, 
a Shot Fair Brasil, em Joinville. A ideia 
de Sargento Lima é organizar o setor 
turístico do tiro e atrair visitantes de 
outros estados e até de fora do Brasil.
 O deputado também foi a voz 
do setor de eventos durante a pan-
demia. Liderou a reabertura do setor 
dentro das regras sanitárias. O setor 
de eventos reúne pouca gente nas 
feiras de negócios, mas movimenta 
milhões em recursos para Santa Ca-
tarina. “Esses eventos atraem gen-
te daqui e também empresários que 
saem de São Paulo, fazem suas com-
pras e retornam no mesmo dia. Fei-
ra de Negócios não tem uma multi-
dão pulando e dançando na frente do 
palco”, compara o parlamentar.
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Parlamentares

Sergio Motta
Republicanos
Idade: 54 anos.
Formação/Profissão: Bispo licenciado. 
Base Eleitoral: Grande Florianópolis.
Mandato: 2019 - 2023. 

Líder da Bancada do Republicanos, 
o deputado Sergio Motta deu con-

tinuidade na defesa dos princípios 
conservadores, da família e social. 
Por meio de proposições, lutou pelo 
bem-estar da sociedade catarinen-
se, sempre observando e preser-
vando os valores cristãos.
 Um dos principais focos do 
mandato foi o investimento na Saú-
de, Educação, Segurança Pública e 
Infraestrutura. Através de emendas 
parlamentares, destinou recursos 
para obras nos municípios, refor-
mas e ampliação de hospitais, es-
colas estaduais e municipais, Apa-
es, entre outros.
 Considerado um dos deputa-
dos que mais investiu na Seguran-
ça Pública, o deputado Sergio Motta 
viabilizou a aquisição de equipa-
mentos permanentes e de proteção 
individual dos agentes de trânsito 
municipal, diversas viaturas à Polícia 

Atuação voltada para a
defesa da família e da vida

Como guardião da família, prezo pelos princípios 
cristãos, pelos direitos da família e pelo social.

Investimento destinado
ao Cepon
 Através de destinação de emen-
da impositiva, o deputado Sergio Motta 
encaminhou o valor de R$300 mil para 
a compra de um aparelho de ultrassom 
para auxiliar nos diagnósticos e trata-
mentos oncológicos realizados no Cen-
tro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), 
local de serviço público de referência 
no tratamento oncológico no Estado de 
Santa Catarina e Centro de Referên-
cia da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para Medicina Paliativa no Brasil. 
Em reconhecimento a este auxílio finan-
ceiro, no dia 12/12/2022 o deputado Ser-
gio Motta recebeu uma homenagem da 
FAHECE durante o Ato de Prestação de 
Contas e Agradecimento aos Doadores 
2020/2021 Fahece-Hemosc, realizado no 
Auditório Deputada Antonieta de Barros 
na Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina (ALESC).

Militar do Estado de Santa Catarina 
(PMSC), veículos automotores para 
a Guarda Municipal de Florianópolis 
(GMF), uma ambulância de auto-
-socorro de urgência (ASU) para 
o Corpo de Bombeiros Militar, onde 
recebeu o título de cidadão honorí-
fico amigo do Corpo de Bombeiros 
pelos relevantes serviços prestados.
 O deputado preside a Comis-
são de Defesa dos Direitos do Idoso, 
é vice-presidente da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e da Comissão de As-
suntos Municipais. Sendo membro 
da Comissão de Prevenção e Com-
bate às Drogas, da Comissão de 
Proteção Civil e da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) do aborto.
 Nas eleições de 2022, foi re-
eleito deputado estadual pelo Re-
publicanos de Santa Catarina com 
44.666 votos, o segundo mandato 
eletivo de sua carreira política.
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Parlamentares

Valdir Cobalchini
MDB
Idade: 59 anos.
Formação/Profissão: Advogado. 
Base Eleitoral: : Meio-Oeste e
Extremo-Oeste.
Mandato: 2009 (Suplente) | 2011 - 2015 | 
2015 - 2019| 2019 - 2023. 

Uma das maiores responsabili-
dades de um homem público é 

prestar contas das suas atividades. 
Ao receber um mandato da popu-
lação, nos tornamos servidores dela. 
Sempre atuei visando fazer da polí-
tica um instrumento para melhorar 
a vida das pessoas. Para mim isso 
significa trabalhar representando o 
povo, sendo a sua voz e buscando 
atender as suas necessidades.
 Significa, ainda, ser o elo entre 
as pessoas e o governo em busca 
de soluções e recursos públicos que 
melhorem sua qualidade de vida. 
Essa vem sendo minha rotina nos úl-
timos anos em Florianópolis. Cons-
tantemente presente na tribuna da 
Alesc, representando os anseios da 
população e defendendo seus inte-
resses com responsabilidade, cora-
gem e coerência.
 Participei ativamente das Ses-
sões Plenárias e das reuniões das 
diversas comissões que faço parte: 

Trabalho sério dá resultado

Deputado Cobalchini: Uma vida de
simplicidade, trabalho e resultados.

Bandeiras defendidas
por Valdir Cobalchini
 Cobalchini garantiu melhorias 
para a agricultura e agronegócio. O 
parlamentar atuou em ações para 
levar asfalto às estradas rurais, na 
luta pela melhoria da cobertura de si-
nal de internet no campo, na criação 
de uma Política Estadual de estímulo 
ao empreendedorismo do jovem do 
campo, entre outras.
 Foi autor da lei que instituiu a 
Política Estadual de Combate ao Furto 
de Gado e da lei que amplia a área 
de venda das agroindústrias familia-
res para a área da respectiva asso-
ciação dos municípios.
 O deputado Cobalchini esteve 
envolvido nas principais questões que 
impactam o meio ambiente. O parla-
mentar foi presidente da Comissão 
Mista que revisou o Código Ambiental 
de Santa Catarina, tornando-o mais 
moderno e menos burocrático.

Comissões de Constituição e Justi-
ça, Saúde, Turismo e Meio Ambiente, 
Educação, Cultura e Desporto, além 
de ser líder do Governo, líder da ban-
cada do MDB e coordenador da Ban-
cada do Oeste.
 Assim contribuo para o pro-
cesso legislativo em diversos proje-
tos importantes, cumprindo o dever 
de legislar. Ao longo desses anos na 
atividade parlamentar pude garan-
tir muitos investimentos para nos-
sa Agricultura, Infraestrutura, Saúde, 
Educação, Segurança Pública e em 
diversas outras áreas, sempre aten-
dendo demandas oriundas dos mu-
nicípios catarinenses.
 Meu principal objetivo é o de 
ser porta-voz dos catarinenses, prin-
cipalmente dos mais humildes e ne-
cessitados. A cada dia surgem novos 
desafios. O meu esforço e energia, 
bem como da minha equipe, se con-
centra em buscar soluções, visando, 
sempre, resultados concretos.
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Parlamentares

Volnei Weber
MDB
Idade: 56 anos.
Formação/Profissão: Empresário.
Base Eleitoral: Sul catarinense.
Mandato: 2019 - 2023. 

O ano de 2022 foi de muitas vitórias 
e conquistas para o deputado 

estadual Volnei Weber. Além de ree-
leito para cumprir seu segundo man-
dato, com 45.995 votos, Weber, até 
o momento, conseguiu disponibilizar 
mais de R$ 500 milhões em recursos 
e obras para Santa Catarina. Somen-
te em emendas parlamentares dire-
tas, foram mais de R$70 milhões para 
os municípios catarinenses.
 Os recursos impactaram dire-
tamente mais de 80 municípios nas 
áreas da Educação, Agricultura, Saú-
de e Infraestrutura, destacando a pa-
vimentação e reformas de vias pú-
blicas, estradas e rodovias estaduais, 
aquisição de equipamentos agrícolas, 
escolares e de infraestrutura, aquisi-
ção de veículos, reforma de praças, 
aquisição de academias ao ar livre, 
reforma e melhorias nos ginásios de 
esportes das escolas da rede muni-
cipal de ensino, aquisição de compu-
tadores para as escolas municipais, 

Mais de R$500 milhões de recursos
para investimentos em Santa Catarina

Termino o primeiro mandato com sentimento de dever  
cumprido. Trabalhei muito para atender às demandas de SC.

Mandato com transparência
e prestação de contas
 Volnei Weber é conhecido pelo 
trabalho pautado na teoria dos 4 Ds: 
Dedicação, Determinação, Disciplina 
e Deus, mas também pela transpa-
rência. Em 2022, dedicou-se a visitar 
os municípios catarinenses e tam-
bém prestar contas de seu manda-
to nas regiões da Amurel, Amrec e 
Amesc. Mostrou as conquistas reali-
zadas com o seu DNA, seja com re-
cursos ou trabalho de convencimento 
junto ao governo do Estado.
“Encerro meu primeiro mandato com 
sentimento de dever cumprido. Esfor-
cei-me para atender às demandas 
do Estado, buscar recursos para as 
regiões e garantir qualidade de vida 
aos catarinenses. Estou pronto e con-
fiante que o próximo mandato será 
ainda melhor, e prometo trabalhar 
cada vez mais, com respeito pelas 
pessoas e por SC”. 

construção de quadras poliesporti-
vas e construção de salas de aula.
 Sendo um dos principais re-
presentantes das regiões da Amurel, 
Amrec e Amesc, Weber participou de 
pleitos importantes junto ao governo 
do Estado para essas regiões, como 
a SC-108, SC-437, SC-435, SC-436, 
SC-446, SC-445, SC-390, SC-442, 
SC-443, convênio para ampliação 
do Hospital São Donato de Içara, pa-
vimentação da rodovia Caminhos 
do Mar, da Serra do Faxinal, Serra da 
Rocinha, da Rodovia da Imigração, 
implantação de leitos de UTI’s em 
hospitais da região Sul, entre outros 
feitos.
 Além disso, Volnei Weber foi um 
dos principais defensores da ma-
nutenção dos subsídios fiscais nos 
segmentos do agronegócio, do car-
vão mineral, de atividades portuárias 
com a manutenção do Porto de Im-
bituba e da indústria para a garantia 
do desenvolvimento regional.
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