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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Um Parlamento que não foge à luta

Quando nos despedimos do ano 2019 e desejamos feliz ano novo a to-
dos os amigos e conhecidos, não podíamos imaginar o quão desafiador 
seria este ano de 2020, as profundas alterações que estavam por vir no coti-
diano das pessoas e as demandas que a Assembleia Legislativa e o mundo 
precisariam enfrentar em função da pandemia de Covid-19.

A partir do mês de março, quando o vírus já estava em circulação em 
nosso território, as adversidades nos forçaram a encontrar novos caminhos, 
novas formas de produzir e maneiras rápidas de atuar em defesa do cida-
dão. 

A Assembleia Legislativa foi protagonista, assumiu esse desafio e atuou, 
graças ao comprometimento dos deputados e à qualidade do corpo téc-
nico funcional. Mais do que nunca, o Parlamento catarinense demonstrou 
que é forte, unido e, acima de tudo, que a população de Santa Catarina 
conta com representantes atuantes, vigilantes e solidários.

Para enfrentar os riscos e prosseguir trabalhando, nos esforçamos para 
tornar os ambientes de trabalho seguros, restringimos, pela primeira vez, 
a circulação de pessoas na Casa e possibilitamos o trabalho remoto aos 
parlamentares e servidores em grupos de risco. E para auxiliar o Estado no 
enfrentamento dessa calamidade, doamos R$ 180 milhões em recursos do 
Poder Legislativo para ações emergenciais em socorro de diversas áreas, 
em especial para a compra de insumos e equipamentos hospitalares.

Os trabalhos legislativos foram intensos ao longo deste ano, não apenas 
na defesa das demandas regionais e dos setores produtivos, mas também 
na fiscalização das ações do Poder Executivo, cumprindo um papel que é 
balizador da democracia. Com agilidade, responsabilidade e intensa pro-
dutividade – mais de 800 proposições foram analisadas em 2020 –, temos 
convicção de que o Poder Legislativo trabalhou a altura dos cidadãos que 
representa, como pode ser conferido neste relatório de atividades.

Entraremos em 2021 ainda enfrentando grandes desafios, mas agora 
mais fortes, experientes e com a expectativa de que a imunização da popu-
lação irá possibilitar a plena retomada da normalidade nos próximos meses.

Seguiremos juntos, sempre acreditando na força e determinação do 
povo catarinense para fazermos de 2021, de fato, um feliz ano novo. 

 - Julio Garcia
Presidente
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As incertezas e as dificulda-
des impostas pela pandemia 

do coronavírus em 2020 exigi-
ram respostas rápidas das insti-
tuições mundo afora, principal-
mente do poder público, para 
o enfrentamento de um inimi-
go invisível e mortal que ainda 
ameaça a saúde e a economia 
nos quatro cantos do planeta. 

Em Santa Catarina, a Assem-
bleia Legislativa agiu rapida-
mente para minimizar os impac-
tos da Covid-19. Seguindo as 
orientações das autoridades sa-
nitárias estaduais e municipais, 
o Parlamento suspendeu as ati-
vidades presenciais a partir de 
17 de março e instituiu, na mes-
ma semana, sessões e reuniões 
remotas, realizadas por video-
conferência. 

No dia 20 de março, o Parla-
mento catarinense realizou a 
primeira sessão virtual de sua 
história. Apenas o presidente 
Júlio Garcia (PSD) e assessores 
estavam no Plenário Osni Régis, 

enquanto os demais deputados 
participavam da sessão direta-
mente de suas casas, por meio 
de computador, celular ou ta-
blet. 

Como primeira medida, a 
Alesc aprovou projeto de de-
creto legislativo que declarou 
estado de calamidade pública 
em Santa Catarina, até 31 de de-
zembro de 2020, em função da 
pandemia. Foi a primeira vez na 
história que o Parlamento cata-
rinense, por iniciativa própria, 
declarou calamidade.

Com o decreto, o Executivo 
foi autorizado a remanejar o or-
çamento para poder tomar as 
medidas necessárias ao com-
bate ao coronavírus. Em es-
pecial, ficou desobrigado de 
atingir as metas fiscais previstas 
em lei, o que possibilitou gastar 
além dos limites impostos pela 
legislação para atender as emer-
gências. No mesmo decreto, os 
deputados constituíram uma 
comissão, a ser composta por 

Assembleia é
protagoniSTA em ano 
desafiador para Santa Catarina

Deputado Julio Garcia, presidente da
Assembleia, durante sessão plenária virtual
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parlamentares titulares e suplen-
tes, que fiscalizou a aplicação dos 
recursos pelo Poder Executivo. 

Durante quase dois meses, 
apesar de suspender todas as ati-
vidades presenciais, obedecen-
do às recomendações das auto-
ridades sanitárias, o Parlamento 
seguiu em atividade através das 
sessões virtuais para a delibera-
ção de importantes iniciativas 

que visavam ao bem-estar da po-
pulação catarinense. Nesse perío-
do, foram aprovados mais de 20 
projetos de lei, além de centenas 
de proposições legislativas, como 
requerimentos, moções, indica-
ções e pedidos de informação.

“A Assembleia não poderia fi-
car alheia a este momento e mui-
to menos ao necessário processo 
de decisão. E por isso nos reuni-

mos, debatemos e decidimos. 
Permanecemos de plantão nes-
ta fase de isolamento realizando 
novas sessões virtuais”, destacou 
à época o presidente Julio Garcia 
(PSD).

As sessões e reuniões presen-
ciais foram retomadas no dia 5 
de maio, seguindo todas as reco-
mendações das autoridades sani-
tárias, como distanciamento, uso 

de máscaras e higienização dos 
ambientes. Os deputados que 
preferiram manter o isolamento 
seguiram de forma remota.

Em novembro, diante do cres-
cimento dos casos da doença, a 
Alesc retomou, por duas sema-
nas, as sessões apenas no for-
mato telepresencial. O mesmo 
foi adotado para os servidores 
da Casa.

Deputado Mauro de Nadal (MDB), 1º vice-presidente da
Assembleia, comanda sessão plenária realizada de forma híbrida, 

com os deputados presentes ou por meio de videoconferência

Protagonismo
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Controle de gastos

A Alesc, em conjunto com o Tribu-
nal de Justiça de Santa Catarina 

(TJSC), Ministério Público Estadual 
(MPSC) e Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-SC), adotou, a partir de 
abril, nove medidas para reduzir os 
custos de seu orçamento, visando 
ao enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus.

O objetivo foi enfrentar a redu-

ção na arrecadação de impostos, 
consequência da crise econômica 
provocada pela pandemia, que im-
pactou negativamente nos orça-
mentos dos poderes e órgãos, sem 
que isso comprometesse os serviços 
prestados à população catarinense. 
As medidas também possibilitaram 
a economia de recursos públicos.

A Assembleia congelou os salá-

rios de deputados e servidores, se-
jam eles efetivos ou comissionados, 
até dezembro de 2020. Também 
foram suspensos pagamento de 
horas extras, licenças-prêmio, in-
denizações, férias indenizadas e de 
novas vantagens ou bonificações 
pessoais.

As viagens a serviço e as diárias 
também foram suspensas, com ex-

ceção daquelas que se mostrarem 
imprescindíveis. As novas obras 
foram canceladas por 60 dias. Os 
contratos administrativos foram re-
visados para eventual redução de 
custos. Também foi feito o contin-
genciamento, em 50%, da verba uti-
lizada para a manutenção dos gabi-
netes dos deputados, pelo período 
de 60 dias.

legendalegenda
Em conjunto com outros poderes e instituições, Alesc 

adotou medidas de contenção de despesas em 2020 

Protagonismo

16 17Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2020 1716



No decorrer de 2020, a Assembleia 
Legislativa fez doações de recur-

sos próprios para auxiliar o Executi-
vo, que totalizaram R$ 180 milhões. 
Em março, o Legislativo estadual re-
passou R$ 20 milhões para auxiliar o 
governo catarinense nas ações emer-
genciais de combate à pandemia. 
Em julho foram doados R$ 30 mi-
lhões para que o Estado aplicasse na 
recuperação dos estragos causados 
pelo ciclone-bomba que atingiu o 
estado no dia 30 de junho. O dinhei-
ro foi destinado para financiar proje-
tos de auxílio às famílias atingidas e 
à recuperação dos danos materiais.

A Alesc também destinou R$ 2 
milhões que foram aplicados no pa-
gamento de um auxílio emergen-
cial voltado ao setor cultural catari-
nense. O segmento foi um dos mais 
atingidos pelas restrições impostas 
pelo poder público no combate à 
pandemia da Covid-19.

No final do ano, a Alesc ainda 
transferiu de sua dotação orçamen-
tária o valor de R$ 15 milhões ao go-
verno do estado para aplicação no 
combate aos efeitos da estiagem 
que assolou o Oeste catarinense. E o 
presidente Julio Garcia (PSD), anun-
ciou, em entrevista coletiva que au-
torizou o repasse de mais R$ 113 
milhões, fruto das economias do 
Parlamento catarinense neste ano.

Protagonismo
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Reunião da Mesa Diretora da Assembleia; 
direção do Parlamento catarinense doou mais de 

R$ 50 milhões para o Executivo no decorrer da pandemia
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Protagonismo

Deputado Marcos Vieira presidiu a comissão
criada especialmente para acompanhar e fiscalizar os 
gastos do Executivo com o enfrentamento da Covid-19

Fiscalização

O Parlamento catarinense ins-
tituiu uma comissão para 

fiscalizar os gastos do Executivo 
com o enfrentamento da pande-
mia. O grupo foi o responsável 
pelo pedido de afastamento do 
então secretário de Estado da 
Saúde, Helton Zeferino, em virtu-
de da compra de 200 respirado-
res artificiais sem licitação e com 
suposto superfaturamento por 
parte do governo estadual.

Presidido pelo deputado Mar-
cos Vieira (PSDB) e integrado pe-
los demais membros da Comis-
são de Finanças e Tributação, o 
colegiado realizou audiências 
com os secretários de Estado da 
Fazenda e da Saúde visando ve-
rificar a destinação dos recursos 
encaminhados pela União para 
o enfrentamento da pandemia, 

principalmente no financiamen-
to dos leitos SUS para a Covid.

A comissão especial teve um 
papel importante na aproxima-
ção entre municípios e Estado. Ao 
todo, realizou dez reuniões ordi-
nárias e uma extraordinária.

 Entre julho e setembro, pro-
moveu um ciclo de audiências 
regionais, realizadas de forma 
remota, com a participação de 
deputados, secretários de saú-
de, prefeitos, representantes de 
hospitais, Ministério Público, uni-
versidades e segmentos produ-
tivos de todo o estado. Ao final, 
os encontros atingiram o objeti-
vo de divulgar, de forma porme-
norizada e relativa a cada região, 
os recursos e equipamentos que 
o governo disponibilizou a cada 
unidade hospitalar.
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Proibição do corte de energia elétrica, água, esgoto e gás até 31 de dezembro. 
(Projeto de Lei 51/2020, transformado na Lei 17.933/2020);

Suspensão da cobrança das contas de energia elétrica, água, esgoto e gás 
referentes aos meses de março e abril de 2020. (Projeto de Lei 51/2020, trans-
formado na Lei 17.933/2020);

Destinação de até 90% dos recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Hospi-
tais Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hospitais Municipais para a compra de 
equipamentos destinados ao atendimento dos casos de Covid-19. (Projeto de 
Lei 65/2020, transformado na Lei 17.931/2020);

Suspensão temporária do envio de certidões para protestos de débitos inscri-
tos em dívida ativa tributária ou não, enquanto perdurar o estado de calami-
dade pública em Santa Catarina. (Projeto de Lei 66/2020, transformado na Lei 
17.929/2020);

Proibição da dispensa de professores contratados em caráter temporário 
(ACTs) em virtude da suspensão das aulas na rede pública estadual. (Projeto 
de Lei 64/2020, transformado na Lei 17.934/2020);

Isenção de ICMS, inclusive sobre importação, sobre medicamentos, produtos 
e equipamentos médicos e hospitalares que estejam relacionados à pande-
mia, até setembro deste ano. (Projeto de Lei 57/2020, transformado na Lei 
17.930/2020);

Os empresários não optantes pelo Simples Nacional que tiveram que in-
terromper suas atividades, durante a quarentena decretada pelo governo 
estadual, poderão prorrogar o prazo de pagamento do ICMS. (Projeto de Lei 
56/2020);

COVID-19
CONFIRA  A SEGUIR AS PRINCIPAIS INICIATIVAS DE ORIGEM 
PARLAMENTAR APROVADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE 
PROVOCADA PELA COVID-19.

Secretário André Motta, da Saúde, esteve na Alesc onde foi 
questionado pelos deputados sobre as ações  de combate à Covid -19

Protagonismo
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Suspensão, até 31 de dezembro, da inscrição dos débitos de ICMS dos 
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, enquadra-
dos no Pronaf, que também tenham sido obrigados a suspender suas 
atividades em função da quarentena em Santa Catarina. (Projeto de Lei 
56/2020);

Dinheiro que seria utilizado para o pagamento da dívida de Santa Ca-
tarina com a União será aplicado no fundo criado pelo Estado para o 
enfrentamento da pandemia de coronavírus. (Projeto de Lei 67/2020);

Hospitais filantrópicos terão garantidos os repasses de recursos pú-
blicos mesmo que não atinjam as metas quantitativas e qualitativas 
contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média 
e alta complexidades. (Projeto de Lei 69/2020, transformado na Lei 
17.939/2020);

Vigência das autorizações e licenciamentos ambientais expedidos pelo 
Instituto do Meio Ambiente (IMA-SC) está prorrogada por 120 dias, 
sem a necessidade de solicitação de renovação, desde que não sejam 
referentes a atividades poluidoras. (Projeto de Lei 71/2020, transforma-
do na Lei 17.938/2020);

Suspensão dos prazos de tramitação de todos os processos administra-
tivos na administração pública estadual, durante a vigência da situa-
ção de emergência decretada pelo Estado.(Projeto de Lei 79/2020);

Reconhecimento das práticas de atividades física (Projeto de Lei 
119/2020, transformado na Lei 17.941/2020), religiosa (Projeto de Lei 
100/2020, transformado na Lei 17.940/2020), e educacionais (Projeto de 
Lei 182/2020, transformado na Lei 18.032/2020) como essenciais, mes-
mo em períodos de calamidade pública;

Isenção do pagamento das contas de água e energia elétrica para hos-
pitais públicos, hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise contra-
tadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia da Co-
vid-19. (Projeto de Lei 63/2020);

Reconhecimento das atividades odontológicas como essenciais duran-
te calamidade pública (Projeto de Lei 103/2020, transformado na Lei 
17.946/2020);

Publicação na internet, por parte do Poder Executivo, da lista dos contra-
tos celebrados pelo Estado durante a pandemia da Covid-19, contendo 
nome e CPF/CNPJ das partes contratadas; motivação e justificativa do 
contrato emergencial; e valor e tempo de duração do contrato. (Projeto 
de Lei 98/2020, transformado na Lei 17.945/2020);

Reconhecimento do transporte coletivo urbano municipal e intermuni-
cipal de passageiros como serviço essencial para a população, mesmo 
que em períodos de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. 
(Projeto de Lei 135/2020, transformado na Lei 17.950/2020).

Reunião virtual da Comissão de Saúde

24 25Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2020 2524

http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0056.6/2020
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0056.6/2020
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0067.9/2020
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0069.0/2020
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17939_2020_lei.html
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17939_2020_lei.html
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0071.5/2020
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17938_2020_lei.html
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0079.2/2020
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0119.4/2020
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0119.4/2020
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17941_2020_lei.html
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0100.4/2020
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0100.4/2020
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17940_2020_lei.html
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0182.0/2020
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0182.0/2020
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/18032_2020_lei.html
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0063.5/2020
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0103.7/2020
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17946_2020_lei.html
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17946_2020_lei.html
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0098.5/2020
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17945_2020_lei.html
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0135.4/2020
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2020/17950_2020_lei.html


produção legislativa

26 27Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2020 2726



Alesc amplia produção 
legislativa em meio à pandemia

A Assembleia Legislativa do Esta-
do de Santa Catarina não mediu 

esforços para superar as dificulda-
des decorrentes da pandemia em 
2020. Da mesma forma que cida-
dãos, famílias, empresas e institui-
ções, o Poder Legislativo precisou 
se adaptar à realidade, seguindo a 
mesma trilha adotada pela popula-
ção que representa, defende e pela 
qual é mantida. E o saldo do traba-
lho consolida um aumento de 16% 
na produção legislativa em relação 
ao ano anterior.   

Entre projetos de lei, projetos 
de lei complementar, propostas de 
emenda à constituição, projetos 
de resolução, projetos de decreto 
legislativo, medidas provisórias e 
mensagens de veto, o número de 
proposições chegou a 860, enquan-
to em 2019 a marca era de 743. E 
essa superação foi construída mes-
mo com os deputados e servidores 
da Casa tendo trabalhado sob um 
inédito conjunto de situações, que 
incluiu uma comissão parlamentar 
de inquérito (CPI) e dois processos 

de impeachment do governador 
do Estado em meio à pandemia do 
novo coronavírus.

Foram debatidos e votados 351 
novos projetos de lei criados pelos 
parlamentares, além de 358 de anos 
anteriores, somando 709 matérias. 
Em 2019, essa marca era de 552. De 
origem do Poder Executivo, entre 
iniciativas de 2020 e outras antigas, 
42 foram apreciadas. 

Os projetos de lei complementar 
de autoria dos deputados, entre no-
vos e antigos, somaram 29, contra 26 
em 2019. As iniciativas de lei comple-
mentar protocoladas pelo Executivo 
sofreram redução de oito para seis. 
Por outro lado, os deputados estadu-
ais ampliaram a produção em outras 
categorias. A quantidade de propos-
tas de emenda à Constituição subiu 
de 15 para 17, enquanto os projetos 
de resolução passaram de 14 para 16. 
Já os projetos de decreto legislativo 
foram 13 neste ano – enquanto em 
2019 houve apenas um. As medidas 
provisórias totalizaram cinco, sendo 
quatro a mais que no ano anterior.

Plenário da Alesc deliberou e aprovou  inúmeros
projetos que impactaram positivamente os catarinenses

Produção Legislativa
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Produção Legislativa

SESSÕES REALIZADAS EM 2020
•	 104 sessões ordinárias
•	 37 sessões extraordinárias
•	 18 sessões solenes
•	 4 sessões especiais

PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS
•	 473 apresentadas em 2020
•	 423 que já estavam em tramitação 

de anos anteriores
•	 218 foram aprovadas, (sendo 

78% de projetos de origem 
parlamentar e 20% de origem 
governamental) além de 10 vetos 
do governador mantidos e outros 
18 derrubados

•	 159 foram arquivadas

TIPOS DE PROJETO 
APRESENTADOS EM 2020
•	 Projetos de lei – 378
•	 Projetos de lei complementar – 23
•	 Propostas de emenda à 
•	 Constituição: 7
•	 Projetos de resolução: 8
•	 Mensagens de veto: 39
•	 Projeto de Decreto Legislativo: 13
•	 Medida Provisória: 5

ORIGEM DOS PROJETOS DE 2020
•	 Legislativo – 392  (83% dos 

projetos)
•	 Executivo – 75 (16% dos projetos)
•	 Judiciário – 5 
•	 Externa (Ministério Público, 
•	 Tribunal de Contas) – 6

OUTRAS MATÉRIAS 
LEGISLATIVAS
•	 Indicações - 2.331
•	 Moção – 615
•	 Pedidos de Informação – 819
•	 Requerimentos - 1.658

COMISSÕES PERMANENTES
As 21 comissões permanentes da 
Assembleia Legislativa realizaram 
em 2020:

•	 Reuniões Ordinárias: 151 
•	 Reuniões Extraordinárias: 16 
•	 Reuniões Conjuntas/Simultâneas: 02
•	 Audiências Públicas: 22 
•	 Seminários e outros eventos: 07
•	 Comissão Parlamentar 
•	 de Inquérito: 01 

Comissão Especial: 02
•	 Comissão Mista IRESA: 03 Reuniões 

Ordinárias e 01 Audiência Pública
•	 Comissão Especial Decreto 

Legislativo Nº 18.332: 10 Reuniões 
Ordinárias 01 Reunião Extraordinária 
e 10 Audiências Públicas

•	 Frentes Parlamentares: 65 vigentes 
criadas em 2019

•	 Frentes Parlamentares: 06 criadas em 
2020

•	 Fóruns Parlamentares: 08 criados em 
2019 vigentes até 2022

A ASSEMBLEIA
EM NÚMEROS20

20
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Grandes Temas
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um ano para ficar na
história, também no Legislativo

A pandemia do coronavírus já seria suficiente para 
transformar 2020 em um ano histórico para a As-

sembleia Legislativa. Mas o ano ainda reservou outros 
episódios que ficarão marcados na memória oficial de 
Santa Catarina e do Brasil – alguns deles, inéditos no 
estado e no país. A Alesc instituiu uma das comissões 
parlamentares de inquérito (CPI) mais relevantes de sua 
trajetória, além de autorizar a abertura de dois proces-
sos de impeachment contra o governador, sendo que 
um deles também atingiu a vice-governadora.

2020:

Deputado Kennedy Nunes (PSD), membro da CPI dos Respiradores, 
faz perguntas a uma das testemunhas ouvidas pela comissão

Grandes Temas
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Os impeachments

Deputado Laércio Schuster, um dos cinco deputados que 
integrou o tribunal especial responsável pelo julgamento do governador

Em 2020, o governador Carlos Moi-
sés foi alvo de oito representações 

por suposta prática de crime de res-
ponsabilidade. Em algumas delas, a 
vice-governadora Daniela Reinehr 
também era denunciada. Duas des-
sas representações foram recebidas 
pela Presidência da Assembleia, com 
base em recomendação da Procura-
doria Jurídica do Legislativo. 

A primeira, apresentada pelo de-
fensor público Ralf Zimmer Junior 
em 11 de maio, apontava que Moi-
sés e Daniela teriam cometido crime 
de responsabilidade na concessão 
de reajuste salarial aos procurado-
res do Estado, visando à equipara-
ção com os procuradores da Alesc. 
O denunciante argumentou que o 
reajuste fora concedido por meio 
de procedimento administrativo si-
giloso, sem autorização legislativa, 
cujo pagamento foi mantido mes-
mo após decisões contrárias do Ju-
diciário e do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE).

A representação foi recebida pela 
Assembleia em 22 de julho. A comis-
são especial formada para analisar a 
denúncia tinha João Amin na presi-
dência, Maurício Eskudlark (PL) na vi-
ce-presidência, Luiz Fernando Vam-
piro (MDB) na relatoria, Jessé Lopes 
(PSL) na relatoria-adjunta, além dos 
membros Moacir Sopelsa (MDB), 
Sergio Motta (Republicanos), Mar-
cos Vieira (PSDB), Ismael dos Santos 
(PSD) e Fabiano da Luz. (PT)

O relator recomendou o acata-
mento da denúncia contra a Moisés 
e Daniela. No dia 15 de setembro, os 

3737

membros da comissão aprovaram 
por unanimidade o relatório. No dia 
17, em uma sessão histórica, o Ple-
nário da Alesc autorizou, pela pri-
meira vez, a abertura de processo de 
impeachment contra o governador 
(33 votos sim, 6 não e 1 de absten-
ção) e vice (32 votos sim, 7 não e 1 
de abstenção).

Moisés e Daniela passaram a ser 
julgados por um tribunal especial 
formado por cinco desembarga-
dores e cinco deputados estaduais, 
que iniciou seus trabalhos em 25 de 
setembro, sob a coordenação do Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina 
(TJSC). 

Integraram o tribunal os depu-
tados Laercio Schuster (PSB), Luiz 
Fernando Vampiro, Kennedy Nu-
nes (PSD), Maurício Eskudlark (PL) e 
Sargento Lima (PSL), além dos de-
sembargadores Claudia Lambert, 
Rubens Schulz, Sérgio Rizelo, Carlos 
Alberto Civinski e Luiz Felipe Siegert 
Schuch.

Em 23 de outubro, outro mo-
mento histórico. O tribunal de jul-
gamento, reunido no Plenário da 
Alesc, acatou a denúncia contra 
Moisés (por 6 votos a 4) e o afastou 
temporariamente do cargo. Já a vice 
foi excluída da denúncia, apesar de 
o relator do tribunal, deputado Ken-
nedy Nunes, ter recomendado o jul-
gamento de Daniela.

No dia 27 de novembro, o tribu-
nal concluiu o julgamento de Moi-
sés e o inocentou por 6 votos a 3. O 
governador retornou ao cargo no 
mesmo dia.

Grandes Temas
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Grandes Temas

Deputado Ivan Naatz, relator da CPI que 
entrou para a história do Parlamento catarinense

3838 3939

Em abril, o site The Intercept Bra-
sil denunciou a compra de 200 

respiradores artificiais pelo go-
verno estadual, no mês de março, 
pelo preço de R$ 33 milhões, com 
pagamento antecipado, à empresa 
Veigamed, de Niterói (RJ). Os equi-
pamentos, no entanto, não foram 
entregues. 

A denúncia repercutiu forte-
mente na Alesc e resultou na cria-
ção de uma CPI, instalada em 5 de 
maio, sob a presidência do depu-
tado Sargento Lima (PSL), a vice-
-presidência de Valdir Cobalchini 
(MDB), a relatoria de Ivan Naatz 
(PL), e composta ainda pelos mem-
bros Felipe Estevão (PSL), Kennedy 
Nunes (PSD), Fabiano da Luz (PT), 
João Amin (PP), Milton Hobus (PSD) 
e Moacir Sopelsa (MDB).

Durante quase três meses, a co-
missão realizou 21 reuniões, nas 
quais foram tomados 32 depoi-
mentos, além da apreciação de 49 
requerimentos sobre a convoca-
ção de testemunhas e solicitação 
de documentos e informações. Ao 
todo, a comissão reuniu 13 volu-
mes de documentos, totalizando 
quase 3 mil páginas.

Algumas das reuniões da CPI 
foram marcantes, como os depoi-
mentos dos ex-secretários Douglas 

Borba (Casa Civil) e Helton Zeferino 
(Saúde) e da servidora Marcia Pauli, 
que demoraram mais de dez horas. 
Os três também participaram de 
uma acareação que monopolizou 
as atenções do estado.

No relatório final, apresentado 
no dia 18 de agosto e aprovado 
por unanimidade, a CPI respon-
sabilizou 14 pessoas pela compra 
fraudulenta dos respiradores, entre 
elas o governador Carlos Moisés da 
Silva. Em 115 páginas, os membros 
da comissão entenderam que o 
governador cometeu crime de res-
ponsabilidade ao afirmar à CPI que 
não tinha conhecimento da com-
pra dos equipamentos. Além disso, 
para a comissão, Moisés foi omisso, 
pois ignorou os alertas feitos pelo 
presidente do TCE a respeito das 
medidas que deveriam ser toma-
das para evitar compras fraudulen-
tas em casos de pagamento ante-
cipado.

Os dois ex-secretários, servido-
res e empresários também foram 
responsabilizados. A CPI apontou, 
ainda, uma série de recomenda-
ções para o Poder Executivo esta-
dual, com o objetivo de fortalecer o 
controle interno e a fiscalização das 
compras do Estado e evitar futuras 
licitações fraudulentas.

O caso dos respiradores
Grandes Temas
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Grandes Temas

A segunda representação contra 
governador e vice foi apresen-

tada no dia 10 de outubro por 16 
pessoas, entre advogados, profis-
sionais liberais e empresários. Eles 
argumentaram que Moisés teria 
cometido crime de responsabili-
dade no episódio da compra dos 
200 respiradores artificiais que 
foram pagos, mas não foram en-
tregues; ao prestar informações 
falsas à CPI dos Respiradores; no 
processo de contratação do hospi-
tal de campanha de Itajaí; e ao não 
adotar procedimentos administra-
tivos contra os ex-secretários Hel-
ton Zeferino e Douglas Borba. Já 
Daniela teria cometido crime ao 
se omitir no caso da compra dos 
respiradores.

A representação foi recebida 
pela Presidência da Assembleia 
em 3 de setembro. Uma nova co-
missão especial foi formada para 
analisar a denúncia, com Fabiano 
da Luz (PT) como presidente, Ada 
de Luca (MDB) como vice-presi-
dente, relatoria de Valdir Cobal-
chini (MDB), relatoria-adjunta de 

Ana Campagnolo (PSL), além dos 
membros Marcius Machado (PL), 
Paulinha (PDT), Nazareno Martins 
(PSB), Sergio Motta (Republica-
nos) e Kennedy Nunes (PSD).

O relatório recomendou o aca-
tamento da denúncia contra Moi-
sés, mas excluiu Daniela. O docu-
mento foi aprovado por maioria 
de votos no dia 15 de outubro. No 
dia 20 de outubro, em sessão ple-
nária, os deputados autorizaram, 
por 36 votos favoráveis, dois con-
trários e uma abstenção, a abertu-
ra de um segundo processo de im-
peachment contra o governador.

Um novo tribunal de julgamen-
to composto por magistrados e 
deputados, sob a coordenação do 
TJSC, foi instalado, no dia 30 de 
outubro. Compuseram o colegia-
do os deputados Laércio Schuster 
(PSB), Valdir Cobalchini, Fabiano 
da Luz, Marcos Vieira (PSDB) e José 
Milton Scheffer (PP), além dos de-
sembargadores Luiz Zanelato, Sô-
nia Maria Schmidt, Rosane Portela 
Wolff, Luiz Antônio Fornerolli e Ro-
berto Lucas Pacheco.

Novamente, os respiradores

Deputado Sargento Lima (PSL)
 presidiu a CPI dos respiradores
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Mais de mil produtores rurais de todo o estado lotaram as dependências
da Alesc, em março, na maior audiência pública da história do Legislativo

4343

Antes do início da pandemia, outro assunto mobilizou a Assem-
bleia: a tributação dos defensivos agrícolas. O Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz) discutiria em abril se manteria 
a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para os insumos 

Preocupados com a possibili-
dade da cobrança do imposto, 

milhares de produtores rurais de 
todo o estado lotaram a Assem-
bleia no dia 11 de março para uma 
audiência pública promovida pela 
Comissão de Finanças e Tributa-
ção com o objetivo de pressio-
nar o governo estadual a manter 
a isenção dos defensivos. O en-
contro reuniu 1,6 mil pessoas, na-
quela que foi considerada a maior 
audiência pública da história do 
Parlamento catarinense.

Representantes de quatro en-
tidades ligadas à agropecuária 
– Faesc, Ocesc, Fecoagro e Feta-
esc – apelaram ao governo pela 
não tributação dos defensivos. O 
setor é responsável por mais de 
70% das exportações catarinen-

ses e quase um terço do Produto 
Interno Bruto (PIB) estadual. Es-
tima-se que a aplicação de ICMS 
sobre defensivos geraria um cus-
to adicional de produção de R$ 
300 milhões somente em Santa 
Catarina.

Os participantes da audiên-
cia destacaram a participação 
da Assembleia na defesa do se-
tor e afirmaram que o aumento 
da carga tributária tiraria a com-
petitividade da produção catari-
nense. As entidades lembraram 
que o agronegócio catarinense 
é referência mundial e defende-
ram que a questão seja definida 
na reforma tributária.

No encontro, o governo de-
fendeu a manutenção da isenção 
do ICMS para os defensivos.

A MAIOR AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA HISTÓRIA

Grandes Temas
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PLENÁRIO
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Marcado pela pandemia de Covid-19, 2020 foi um ano 
que também contou com a aprovação de importan-

tes matérias para a sociedade catarinense.
Ainda que a atenção do Parlamento estadual tenha sido 

direcionada, em 2020, para a análise de projetos voltados 
ao enfrentamento da Covid-19 no estado, diversas outras 
propostas foram apresentadas e analisadas durante o pe-
ríodo. Grande parte delas acabou aprovada e transforma-
da em leis com repercussão nos mais variados segmentos 
da sociedade catarinense. 

Tais iniciativas partiram tanto dos deputados estaduais 
quanto do Poder Executivo e do Tribunal de Justiça (TJSC).

4747

Os projetos 
que se tornaram leis

Plenário
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Deputado Valdir Cobalchini, autor da lei que
instituiu a Política de Proteção aos Direitos da Pessoa com Câncer

Das normativas instituídas, 
grande parte foi relaciona-

da à área da saúde, como a cria-
ção da Política de Proteção aos 
Direitos da Pessoa com Câncer, 
do deputado Valdir Cobalchini 
(MDB); a proibição da utilização 
de bórax na confecção de gele-
cas, “slimes” e produtos similares 
destinados à crianças, do depu-
tado Kennedy Nunes (PSD); a 
Campanha Estadual Permanen-
te de Prevenção a Acidentes de 
Moto, da deputada Ada de Luca 
(MDB); a permissão para o gover-
no utilizar o Fundo Estadual de 
Apoio aos Hospitais Filantrópi-
cos para a aquisição de equipa-
mentos para estas unidades, do 
deputado José Milton Scheffer 

(PP); a criação de normas para 
evitar a propagação de doenças 
transmitidas por vetores, como 
dengue e febre amarela, do de-
putado Fabiano da Luz (PT); a 
regulamentação da realização 
de exame rápido para a dosa-
gem de troponina cardíaca, no 
âmbito da rede pública estadual 
de saúde, da deputada Paulinha 
(PDT); a determinação da publi-
cação da lista de medicamen-
tos distribuídos gratuitamente 
à população pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), do deputado 
Luiz Fernando Vampiro (MDB); e 
a permissão para a visitação de 
animais domésticos e de esti-
mação em hospitais, da deputa-
da Marlene Fengler (PSD).

SAÚDE
Plenário
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Deputado Milton Hobus foi autor de projetos que resultaram em 
leis voltadas aos consumidor, como a possibilidade do pagamento 
do IPVA por meio de cartão de crédito ou débito

Plenário

Nos direitos sociais foram des-
taque a alteração constitucio-

nal que proíbe a cobrança de taxa 
que limite o tráfego de pessoas 
ou bens, do deputado Ivan Naatz 
(PL); a instituição da Política Esta-
dual para a População Migrante, 
do deputado Fabiano da Luz( PT); 
a instituição da Política Estadual 
de Incentivo à Reinserção Social 
de Apenados e Egressos do Sis-
tema Prisional e a organização e 
controle de crianças e idosos abri-
gados em casas de proteção, am-
bos da deputada Paulinha (PDT); 
a proibição dos questionamentos 
sobre religião e orientação sexual 
nas entrevistas de emprego ou de 
acesso a associações e clubes, do 
deputado Kennedy Nunes (PSD); 
a concessão de gratuidade no 
transporte intermunicipal para 
adultos portadores de câncer, do 
deputado João Amin (PP).

Para a proteção ao consumi-
dor, foi aprimorada a legislação 
acerca do direito de arrependi-
mento na aquisição de produtos 
e serviços e concedido o direito 
a pagamento do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) por meio de car-
tão de débito ou crédito, ambos 
do deputado Milton Hobus (PSD); 
e prevista a isenção do pagamen-
to de taxas de inscrição em con-
cursos públicos aos voluntários 
da Justiça Eleitoral e aos jurados 
de tribunal do júri, do deputado 
Jerry Comper (MDB).

No que se refere à regula-
ção do comércio, foi destaque 
normativa que possibilita que 
farmácias e drogarias possam 
comercializar cosméticos, perfu-
mes e produtos de higiene pes-
soal, por iniciativa do deputado 
José Milton Scheffer (PP).

DIREITOS DO CIDADÃO, 
REGULAÇÃO DO COMÉRCIO
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DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA

Para proteção à pessoa com de-
ficiência foram aprovadas leis 

como a que dispõe sobre a vacina-
ção domiciliar às pessoas com de-
ficiência motora, multideficiência 
com dificuldade de locomoção e 

doenças incapacitantes e degene-
rativas, do deputado Sérgio Motta 
(Republicanos); e a que permite a 
entrada e permanência de cães-
-guia em locais públicos e privados, 
do deputado Nilso Berlanda (PL).

Deputado Nilso Berlanda  autor
da lei que trata do acesso de cães-guia

Plenário

Deputado Fernando Krelling
apresentou projetos aprovados na área do esporte

ESPORTES

Na área esportiva, foi apro-
vada lei que delega à Fun-

dação Catarinense de Esportes 
(Fesporte) a competência para a 
definição da data de realização 
dos Jogos Abertos da Terceira 

Idade (Jasti), do deputado Fer-
nando Krelling (MDB); e a que 
institui a certificação para Enti-
dades de Práticas Desportivas 
Formadoras de Atletas, do de-
putado Rodrigo Minotto (PDT).

52 5353Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 202052



TRANSPARÊNCIA
NO SETOR PÚBLICO

Outras normativas trataram do 
aprimoramento do nível de 

transparência no setor público, 
como a que determina que o se-
cretário de Estado da Saúde apre-
sente relatório quadrimestral à 
Assembleia Legislativa com os indi-
cadores de produtividade dos hos-
pitais públicos do estado, do depu-
tado Dr. Vicente Caropreso (PSDB); 
a que obriga  empresa contratada 
pela administração pública estadu-
al a apresentar relação contendo o 
nome de todos os sócios, do de-

putado Ismael dos Santos (PSD); a 
que determina a publicação do in-
gresso e transferências de receitas 
públicas no Diário Oficial do Esta-
do, de Laércio Schuster (PSB); a que 
determina que o governo apresen-
te justificativa fundamentada em 
todos os atos relativos ao Imposto 
sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), do deputado 
Milton Hobus (PSD). 

Deputado Dr. Vicente Caropreso elaborou projeto sobre a 
produtividade dos hospitais mantidos pelo Estado

Plenário

SEGURANÇA PÚBLICA

Já na segurança pública, foi desta-
que o estabelecimento de crité-

rios mais rígidos para a autorização 
de funcionamento de estabeleci-
mentos voltados à desmontagem 
de veículos e comercialização de 
peças, do deputado João Amin (PP); 
a previsão de comunicação de vio-
lência contra a mulher por intermé-
dio de atendentes em farmácias, da 
deputada Luciane Carminatti (PT); 

a transferência para o apenado de 
parte do custo pelo uso de equipa-
mento de monitoramento eletrô-
nica, do deputado Felipe Estevão 
(PSL); a instituição do Projeto de Pre-
venção da Violência Doméstica com 
a Estratégia de Saúde da Família, do 
deputado Fabiano da Luz (PT); e a 
criação do Programa de Atenção 
às Vítimas de Estupro, da deputada 
Ada de Luca (MDB).

Deputado João Amin foi o autor do projeto que  estabeleceu 
critérios mais rígidos para empresas de desmontes de carros
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ESTRUTURA PÚBLICA

Diversas iniciativas que alteram 
a estrutura do governo e tra-

tam de regulações do setor públi-
co estadual também foram apro-
vadas e transformadas em leis.

Atendendo a proposições do 
governo, foi criada a polícia penal 
do estado e alteradas as idades 
máximas para a transferência para 
a reserva remunerada e a reforma 
dos policiais e bombeiros milita-
res.

Já por iniciativa do Tribunal de 
Justiça foram criadas novas escri-
vanias de paz nos municípios de 
Formosa do Sul, Santiago do Sul, 
Saltinho, Santa Terezinha do Pro-
gresso, São Bernardino e Zortéa.

De autoria parlamentar, desta-
caram-se as leis que vedam a con-
cessão de benefício fiscal e a inclu-
são em programas de recuperação 
fiscal e de financiamentos público a 
empresas que tenham submetido 
trabalhadores à condição análoga 
à de trabalho escravo, de Luciane 
Carminatti (PT); a revogação da lei 

que permitia ao governo do Esta-
do vender até 49% da Companhia 
Catarinense de Águas e Sanea-
mento (Casan) sem autorização 
do Poder Legislativo e a criação da 
lei que amplia as exigências para 
a denominação de bens públicos, 
ambas por iniciativa do deputado 
Laércio Schuster (PSB); a altera-
ção no ordenamento estadual de 
parcelamento do solo urbano, vi-
sando oferecer mais garantias aos 
investidores, do deputado Volnei 
Weber (MDB); a autorização para 
que o Detran credencie pessoas 
jurídicas para a emissão dos cer-
tificados de registro de veículos 
(CRV) e de registro e licenciamen-
to de veículos (CRLV), da deputa-
da Paulinha (PDT); e a adequação 
das legislações estadual e federal 
relativas ao reconhecimento de 
utilidade pública, para a qualifi-
cação das Organizações da So-
ciedade Civil de Interesse Público 
(Oscips), do deputado Mauro de 
Nadal (MDB).

Plenário

Deputada Luciane Carminatti apresentou projeto que visa 
combater  a condição análoga  à de trabalho escravo
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CERTIFICAÇÕES

Por meio de projetos parlamen-
tares também foram criadas 

diversas certificações voltadas a 
reconhecer oficialmente as contri-
buições sociais e ambientais pres-
tadas por empresas e instituições. 
Para isso foram criados os selos 
Empresa Humanitária, pelo depu-

tado Felipe Estevão (PSL); Verde 
Vida, pelo deputado Luiz Fernan-
do Vampiro (MDB); Empresa Ami-
ga dos Autistas e Portadores de 
TDAH, pelo deputado Sargento 
Lima (PSL); e Logística Reversa de 
Resíduos Sólidos, pela deputada 
Paulinha (PDT).

Deputado Felipe Estevão foi o autor do
projeto que cria o selo Empresa Humanitária

Plenário

MEIO AMBIENTE
E ANIMAIS

Na área do meio ambiente, tor-
nou-se lei a proibição da ex-

ploração de fosfato no estado, do 
deputado Volnei Weber (MDB), 
bem como a regulamentação da 
extração de cascalho, dos deputa-
dos Valdir Cobalchini (MDB) e Nilso 
Berlanda (PL), e a regulamentação 
da utilização de madeiras apreen-
didas, do deputado Nilso Berlanda.
Para a defesa dos direitos dos ani-
mais foram instituídas normativas 
como a que veda  a utilização de 
animais para o desenvolvimento 

de produtos de higiene pessoal, 
cosméticos e perfumes, do depu-
tado João Amin (PP); a que inclui 
novos dispositivos na legislação es-
tadual visando  garantir mais digni-
dade, integridade física e bem-es-
tar aos animais, do deputado Jair 
Miotto (PSC); e as que instituem 
multas para os casos de abandono 
de animais domésticos, do deputa-
do Felipe Estevão (PSL), e aos que 
participarem da chamada “Farra do 
Boi”, do deputado Marcius Macha-
do (PL).

Deputado Marcius Machado foi autor de várias 
iniciativas voltadas à proteção dos animais
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PROJETOS
DO EXECUTIVO

Entre as normativas de proce-
dência governamental foram 

destaque a atualização do piso 
salarial catarinense, com reajus-
te médio de 4,96% para quatro 
faixas salariais, e a lei que  incor-
pora a indenização por Regime 
Especial de Serviço Ativo (Ire-
sa) ao salário dos servidores da 
segurança pública e  institui o 
Regime Remuneratório Especial 
dos Militares Estaduais.

Também de procedência do 
Poder Executivo, foi instituída a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2021, promovidas adequa-
ções no Plano Plurianual para o 
período 2020-2023 e alterado o 
Programa Juro Zero para incen-
tivar a formalização de empre-
endedores populares e o inves-
timento produtivo.

Outras normativas do gover-
no estadual visaram a abertura 

de crédito especial em favor do 
Fundo Estadual de Segurança 
Pública (Fesp-SC), do Fundo Es-
tadual do Trabalho (FET-SC), da 
Secretaria de Estado da Infraes-
trutura e Mobilidade (SIE) e do 
Fundo Estadual de Saúde (FES); 
além da criação de crédito su-
plementar para a Secretaria de 
Estado da Educação e a contra-
tação de  operação de crédito 
externo com o Banco Interna-
cional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), com ga-
rantia da União.

Foi destaque ainda a iniciati-
va parlamentar que visa priori-
zar na execução do orçamento 
estadual as emendas que des-
tinem recursos aos municípios 
declarados em estado de emer-
gência ou de calamidade públi-
ca, do deputado Luiz Fernando 
Vampiro (MDB).

Plenário

Deputado Luiz Fernando Vampiro 
defendeu prioridade na execução das emendas voltada

 a municípios em estado de emergência ou de calamidade pública

60 61Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2020 6160



INSTITUIÇÃO DE NOVAS
DATAS, FESTIVIDADES E
PERÍODOS DE MOBILIZAÇÃO

O calendário oficial de even-
tos do Estado também rece-

beu acréscimos em 2020. Foram 
criados o dia do Conselheiro Co-
munitário de Segurança, pelo ex-
-deputado Paulo Eccel (PT); o Dia 
da Distonia, pelo deputado Dr. Vi-
cente Caropreso; o Dia do Rema-
dor, pelo deputado Coronel Mo-
cellin (PSL); o Dia da Dança, pelo 
deputado Rodrigo Minotto (PDT); 
o Dia de Combate ao Feminicídio, 
pelo deputado Nilso Berlanda 
(PL); o Dia da Prematuridade, pela 
deputada Luciane Carminatti 
(PT); e o Dia do Rio Uruguai, pelo 
deputado Mauro de Nadal (MDB).
      Com relação aos períodos de 
mobilização, foram instituídas 
as semanas de Prevenção a Aci-
dentes Domésticos com Idosos, 
de Incentivo à Permanência dos 
Jovens no Meio Rural e de Valo-
rização e Respeito ao Trabalho 
do Professor, todas pelo depu-
tado Jair Miotto (PSC); a Semana 
de Divulgação e Conscientização 

das Doenças Inflamatórias e Intes-
tinais - Doença de Crohn e Reto-
colite Ulcerativa, pelo deputado 
Neodi Saretta (PT); a Semana Cul-
tural Interescolar e a Semana de 
Conscientização dos riscos do uso 
das pipas com fio cortante, pelo 
deputado Luiz Fernando Vampi-
ro (MDB); a Semana Estadual de 
Combate ao Bullying, pelo depu-
tado Milton Hobus (PSD); e a Se-
mana de Conscientização sobre a 
Intolerância ao Glúten, à Lactose 
e Alergia à Proteína do Leite de 
Vaca (APLV), pelo deputado Mar-
cius Machado (PL).
     Foram regulamentados, o Fes-
tival Nossa Arte, das Associações 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apaes), pelo deputado Dr. 
Vicente Caropreso (PSDB); a Fes-
ta do Trator, do município de Iri-
neópolis, pelo deputado Fernan-
do Krelling (MDB); e a Festa de 
São Pedro, do município de São 
José do Cerrito, pelo deputado 
Marcius Machado (PL). 

Plenário

Deputado Jair Miotto foi o autor do projeto que instituiu
 a Semana de Prevenção  a Acidentes Domésticos com Idosos 
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RECONHECIMENTO
AOS MUNICÍPIOS

Por iniciativa dos deputados, di-
versos municípios receberam 

novas denominações adjetivas. 
Palmeira passou a ser a Capital 
Catarinense das Carnes de Qua-
lidade, e São Martinho, a Capital 
Catarinense das Bolachas Artesa-
nais, por leis de Marcius Machado 
(PL); Ouro Verde, a Capital Catari-
nense do Feijão, por lei de Laér-
cio Schuster (PSB); Timbó Grande, 
a Capital Catarinense Cabocla do 
Contestado, por lei de Valdir Co-
balchini (MDB); Águas Frias, a Ca-
pital Catarinense do Abraço, por 
lei de Altair Silva (PP); Gaspar, a 
Capital Catarinense da Moda In-

fantil, por lei de Luiz Fernando 
Vampiro (MDB); e Matos Costa, a 
Sentinela do Contestado, por lei 
de Fabiano da Luz (PT).

O Santuário Diocesano Bem-
-Aventurada Albertina Berken-
brock, no município de Imaruí, 
passou a ser legalmente referido 
como ponto religioso e turístico 
de Santa Catarina, com criação da 
rota Caminhos da Beata Alberti-
na, por iniciativa de Volnei Weber 
(MDB). Já a música gospel e os 
eventos evangélicos foram decla-
rados manifestações culturais do 
estado, por iniciativa de Jair Miot-
to (PSC).

Plenário

Deputado Altair Silva, autor da lei que 
reconheceu Águas Frias como a Capital Catarinense do Abraço
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VETOS SÃO
REJEITADOS EM
DEFESA DOS CATARINENSES

Outras leis foram criadas por 
meio da rejeição de vetos, 

totais ou parciais, do Executivo, 
a projetos apresentados pelos 
deputados.

Foi o caso da lei que obriga 
a Agência de Fomento de Santa 
Catarina S.A. (Badesc), até de-
zembro de 2020, a direcionar 
os recursos remanescentes de 
sua linha de crédito para o fi-
nanciamento do capital de giro 
das micro e pequenas empresas, 
dos microempreendedores indi-
viduais e dos empreendimentos 
de economia solidária, de auto-
ria de todos os deputados; da lei 
que institui o Programa de Pre-
paração do Adolescente para o 
Mercado de Trabalho no âmbito 
da Administração Pública Esta-
dual, de autoria da Comissão de 

Trabalho, Administração e Servi-
ço Público; da que dispõe sobre 
medidas de conscientização a 
respeito da importância da doa-
ção de órgãos e de tecidos para 
transplante, nas escolas, do de-
putado Luiz Fernando Vampiro 
(MDB); da que institui o Progra-
ma Santa Catarina Digital, do 
deputado Neodi Saretta (PT); da 
que estabelece prazo mínimo 
para entrega de propostas refe-
rentes aos editais de licitação de 
contratação da Administração 
Pública Estadual, do deputado 
Milton Hobus (PSD); da que cria 
o Programa de Incentivo à Cultu-
ra (PIC), do ex-deputado Darci de 
Matos; e da que determina a in-
clusão do tipo sanguíneo na Car-
teira Nacional de Habilitação, do 
deputado Volnei Weber (MDB).

Plenário
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Comissões
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Deputada Paulinha (PDT), presidente da Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público da Alesc

As comissões permanentes 
da Assembleia Legislativa 

são responsáveis por boa parte 
do trabalho parlamentar. É ne-
las que os projetos são avaliados 
em seus vários aspectos, como 
a constitucionalidade e o even-
tual impacto financeiro aos co-
fres públicos. Com a pandemia 
de Covid-19, era de se esperar 
uma queda significativa na pro-
dutividade desses importantes 
colegiados do Legislativo esta-
dual. No entanto, medidas to-
madas pela Coordenadoria das 
Comissões não apenas mantive-
ram o trabalho em funcionamen-
to como também contribuíram 
para a produtividade.

A chegada do novo corona-
vírus a Santa Catarina forçou a 
suspensão das atividades pre-
senciais na Alesc – e, por conse-
quência, também nas comissões. 
O trabalho, porém, não parou, só 

7171

mudou de forma. Em home offi-
ce, por videoconferência, foi fei-
to o planejamento da volta.

Inicialmente, apenas as co-
missões de Constituição e Justi-
ça (CCJ) e de Finanças e Tributa-
ção (CFT) voltaram ao trabalho 
– exclusivamente por videocon-
ferência e para analisar proposi-
ções relacionadas ao combate à 
pandemia.

Aos poucos o trabalho das 
outras comissões foi sendo reto-
mado – com distanciamento so-
cial nas dependências da Alesc 
e com servidores pertencentes 
a grupos de risco sendo manti-
dos em casa. A esses servidores 
foram dadas missões como a 
elaboração das atas das reuni-
ões, atualização de relatório, or-
ganização das audiências públi-
cas e atualização da agenda das 
comissões.

Com isso, os servidores da 

Adaptadas ao novo 
momento, comissões

cumprem seu papel em 2020

Comissões
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Deputado Volnei Weber (MDB), presidente
da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar

Coordenadoria das Comissões 
que trabalham presencialmente 
também tiveram seu cotidiano 
modificado. Ao mesmo tempo 
em que puderam focar na rotina 
de tramitação de projetos – ex-
tremamente importante e cheia 
de detalhes –, precisaram abra-
çar as atividades de todas as co-
missões, uma vez que as equipes 
estavam desfalcadas.

O afastamento de parlamen-
tares durante toda a pandemia 
também demandou modifica-
ções nos ritos das comissões. Em 
tempos normais, os membros 
dos colegiados precisam assinar 
as folhas de presença na reunião 
e das votações das proposições 
apreciadas. Com o modelo ado-
tado, essas folhas são preenchi-
das por quem está secretariando 
a reunião e depois recebem o 
aval do coordenador. Eventuais 
dúvidas são tiradas em consultas 
às gravações dos encontros.

Tudo isso contribuiu para que 
as comissões permanentes atin-
gissem um nível de produtivi-
dade acima do que se imagina-
ria na situação vivenciada. As 21 
comissões fizeram, em 2020, um 
total de 169 reuniões. Foram 151 
reuniões ordinárias, 16 extraor-
dinárias e duas conjuntas.

Comissões
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As frentes parlamentares reú-
nem deputados em benefício 

de um assunto identificado como 
muito importante para segmentos 
ou regiões. Em 2020, a Assembleia 
Legislativa lançou seis frentes par-
lamentares. Com as 65 lançadas 
no ano passado, agora são 71 em 
atuação.

Neste ano da pandemia, um 

Frentes parlamentares
desses grupos foi muito importan-
te para a retomada de um serviço 
essencial à população: o transpor-
te público. A Frente Parlamentar da 
Infraestrutura e Mobilidade, criada 
em 2019, formou um Grupo de Tra-
balho (GT) – do qual fazem parte 
os deputados Fernando Krelling 
(MDB), João Amin (PP), Milton Ho-
bus (PSD) e Valdir Cobalchini (MDB) 

7575

Deputado Rodrigo Minotto (PDT) coordena Frente
Parlamentar em Defesa das Instituições de Ensino Superior 

– e chamou autoridades e catego-
rias relacionadas ao transporte pú-
blico para planejar a volta do trans-
porte com segurança. 

Com reuniões online, o grupo 
se mobilizou para resolver a situa-
ção do transporte público durante a 
pandemia. A reabertura do Terminal 
Rodoviário Rita Maria, em Florianó-
polis, por exemplo, foi resultado di-

reto da atuação desse GT. 
Entre as frentes lançadas neste 

ano, um destaque vai para a Fren-
te Parlamentar dos Games e Jogos 
Eletrônicos, ativa desde agosto. A 
iniciativa, pioneira no Sul do Brasil, 
reflete a importância do setor no Es-
tado, 7º colocado no ranking nacio-
nal com 17 empresas formalizadas 
e quatro não formalizadas. 

Comissões
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A cada ano, a Assembleia Legis-
lativa de Santa Catarina pro-

move audiências públicas com o 
intuito de ouvir a população sobre 
os mais variados temas. Periodica-
mente, municípios e comunidades 
de todos os cantos do território 
catarinense recebem deputados e 
servidores da Alesc para debater 
temas importantes para o desen-
volvimento de Santa Catarina, num 
tipo de evento que já se tornou tra-
dicional na Alesc . 

Como todas as outras atividades, 
as audiências públicas também fo-
ram afetadas pela pandemia. O que 
era feito presencialmente, dando a 
cada cidadão local a oportunidade 
de apresentar sua opinião, este ano 
foi feito via videoconferência, con-
dição que limitou a participação, 
mas não diminuiu a importância 
desses encontros com os catari-
nenses.

Entre as 22 audiências públicas 
promovidas em 2020, seis tiveram 
importância fundamental no com-
bate à Covid-19 no Estado. As seis 
mesorregiões catarinenses tive-
ram a oportunidade de conhecer 
tudo que estava sendo feito para 
diminuir os impactos da pande-

mia. Prefeitos e outras autoridades 
municipais receberam todas as in-
formações sobre investimentos em 
saúde e medidas tomadas pelo go-
verno do Estado e pela Assembleia 
Legislativa. Também puderam ex-
pressar seus pontos de vista 
sobre o que ocorria nos mu-
nicípios e as necessidades de 
cada localidade.

A saúde também foi tema de 
outras audiências públicas, como 
a que debateu a reativação emer-
gencial do Hospital Santa Inês, de 
Balneário Camboriú, e as reuniões 
de apresentação do relatórios qua-
drimestrais de prestação de contas 
da Secretaria de Estado da Saúde.  

A Comissão de Turismo e Meio 
Ambiente promoveu duas audi-
ências para debater a proposta 
de emenda constitucional que 
veda a cobrança de taxas de 
qualquer natureza que limitem 
o tráfego de pessoas ou bens.    
Como ocorreram em março, 
ainda antes da suspensão 
dos trabalhos devido à pan-
demia, os dois debates – em 
São Francisco do Sul e Gover-
nador Celso Ramos – foram pre-
senciais. 

Audiências públicas

7777

Deputados Milton Hobus (PSD) e Marcos Vieira (PSDB), durante
 audiência que discutiu os gastos com a pandemia em Santa Catarina

Comissões

76 7776 77Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2020



Também no período pré-pande-
mia, as comissões de Finanças e Tri-
butação e de Agricultura e Política 
Rural fizeram uma audiência conjun-
ta, no Plenarinho Deputado Paulo 
Stuart Wright, para debater o fim do 
prazo de isenção de ICMS dos defen-
sivos agrícolas.

Os eventos da Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, sempre muito concorridos e 
com alto número de participantes, 
também tiveram que se adaptar às 
restrições. Com isso, as “lives” foram 
a solução encontrada para manter 

o trabalho andando e minimizar os 
impactos da pandemia. A comissão 
promoveu três lives, três seminários 
– também na forma de live – e uma 
audiência pública, além de participar 
de reuniões nas quais foram discu-
tidas questões relativas às pessoas 
com deficiência (PCD) e encontros 
online com entidades que atendem 
a esse público.

Entre as lives, destaque para a que 
debateu as atribuições do segundo 
professor de turma de acordo com a 
Política de Educação Especial do Es-
tado de Santa Catarina. Realizada em 

Comissões

agosto, em parceria com a Escola do 
Legislativo Deputado Lício Mauro da 
Silveira e Fundação Catarinense de 
Educação Especial, teve um alcance 
de mais de 50 mil pessoas.

Em setembro, um seminário live 
debateu a sensibilização das empre-
sas para a questão das PCD. Foram 
200 empresas participantes, além de 
instituições governamentais e não 
governamentais de Santa Catarina 
envolvidas com a temática e, princi-
palmente, com o apoio e participa-
ção das próprias PCDs, diretamente 
ou por meio de seus representantes. 

No fim de outubro, uma audi-
ência pública – em conjunto com 
a Comissão de Educação, Cultura 
e Desporto – tratou do decreto 
federal que institui a Política Na-
cional da Educação Especial: Equi-
tativa, Inclusiva e com Aprendiza-
do ao Longo da Vida. O seminário 
“Semana Inclusiva SC – Construin-
do possibilidades e conectando 
oportunidades” foi um sucesso, 
com um alcance de 60 mil pesso-
as e participação de entidades na-
cionais de defesa dos direitos das 
PCDs.

Comissão de Agricultura e Política Rural discute o
fim da isenção do ICMS para os defensivos agrícolas
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Bancada Feminina

Legislatura conta com cinco deputadas e, durante o ano, recebeu 
reforço de duas suplentes, o maior número registrado em toda a 
história do Parlamento catarinense

O aumento da bancada femi-
nina na Assembleia Legis-

lativa de Santa Catarina na 19ª 
legislatura se refletiu na apre-
sentação de mais matérias vol-
tadas às mulheres em 2020.  Po-
líticas públicas de combate ao 
feminicídio, representatividade 
feminina na política e outros 
assuntos ligados ao gênero são 
apontados como vitórias nes-
te segundo ano de atuação das 
cinco deputadas eleitas em ou-
tubro de 2018, que representam 
o maior número de mulheres na 
história do Legislativo catari-
nense. Durante o ano, a bancada 
recebeu reforço de duas suplen-
tes, que por períodos diferentes 
atuaram na defesa dos direitos 

Aumento da bancada
feminina estimulou
projetos voltados às mulheres 

das mulheres no Parlamento. 
Em janeiro, a bancada ade-

riu à campanha “Não é Não” de 
combate ao assédio sexual. Em 
março, mês da mulher, a Banca-
da Feminina – sob a coordena-
ção da deputada Ada de Luca 
(MDB), juntamente com as de-
putadas Anna Carolina Martins 
(suplente do PSDB que assumiu 
de março a maio de 2020), Pau-
linha (PDT), Luciane Carminatti 
(PT) e Marlene Fengler (PSD) – 
protocolou projeto de resolução 
que cria a Procuradoria Especial 
da Mulher no âmbito da Assem-
bleia Legislativa. 

O projeto da Procuradoria da 
Mulher era uma reivindicação 
de mais de dez anos. Deputadas Marlene Fengler e Luciane Carminatti,

integrantes da Bancada Feminina da Assembleia Legislativa
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A nova proposta, após sinal 
positivo do presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado 
Julio Garcia (PSD), está tramitan-
do na Comissão de Constituição 
e Justiça. As deputadas vêm lu-
tando pelas procuradorias mu-
nicipais e argumentam que essa 
será uma importante ferramenta 
no combate à violência contra a 
mulher. O objetivo da proposta 
é defender e promover a igual-
dade de gênero, a autonomia, o 
empoderamento e a representa-
ção das mulheres. 

Ainda em homenagem ao 
mês da mulher e ao Dia Interna-
cional da Mulher, celebrado em 
8 de março, a Galeria de Arte Er-
nesto Meyer Filho, da Assembleia 
Legislativa, recebeu a exposição 
“Mulheres no Parlamento”, que 
apresentou uma homenagem 
às 16 mulheres que ocupam ou 
já ocuparam uma cadeira no Le-
gislativo catarinense. A mostra 
foi uma coletânea de 16 painéis 
com fotos e textos com a história 
e realizações das deputadas es-
taduais. 

A atual legislatura também 
conta com a deputada Ana Cam-
pagnolo (PSL), que não atua di-
retamente na Bancada Feminina.

Bancada Feminina

As mulheres que tiveram mandato no Parlamento
catarinense foram homenageadas em exposição no mês de março
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Bancada Feminina

Deputada Ada de Luca (MDB), 
coordenadora da Bancada Feminina da Alesc

Projetos

A Bancada Feminina apresen-
tou projeto de lei que obriga 

os condomínios residenciais em 
Santa Catarina a registrar e co-
municar às polícias civil e militar, 
em até 48 horas, casos ou indícios 
de agressões domésticas contra 
mulheres, adolescentes e idosos, 
após reunião com o Movimento 
Ministério Público – Mulheres-SC.

Como coordenadora do cole-
giado, a deputada Ada de Luca 
(MDB) comprometeu-se a defen-
der os pleitos em suas respecti-
vas instâncias. “Mais do que isso, 
vamos cobrar para que saiam do 
papel.” 

A criação do Observatório 
Social de Violência Contra a Mu-
lher, lei aprovada e promulgada 
em 2015 (Lei 16.620/2015) e que 
ainda não foi implementada, de 
autoria da ex-deputada Ana Pau-
la Lima (PT), é também uma das 
bandeiras da Bancada Feminina, 
que quer viabilizar mais essa fer-
ramenta no combate à violência 
contra a mulher catarinense. Em 
prol da proposta foi montado um 
grupo de trabalho unindo mulhe-
res de diversas instituições: Legis-
lativo, Executivo, Ministério Pú-
blico, universidades e entidades 

voltadas à proteção da mulher. A 
implementação da lei esbarrou 
na falta de regulamentação por 
parte do governo estadual.

A deputada Luciane Carmi-
natti (PT) defende que o Obser-
vatório Social seja um “grande 
guarda-chuva que abrigue da-
dos, análises e proposições, para 
que se torne uma importante 
referência para orientar políti-
cas públicas, não só de combate 
à violência, mas também nas di-
ferentes áreas de atuação”. Para 
a deputada, o observatório será 
a ferramenta utilizada pelos go-
vernos para definir as prioridades 
nas ações de combate à violência 
à mulher. 
Estão em pauta ainda na Bancada 
Feminina um projeto de lei para 
tornar obrigatória a participação 
de um advogado (a) acompa-
nhando vítimas de abuso sexual 
e outro que estabelece princípios 
e diretrizes para a criação de pro-
gramas reflexivos e responsabili-
zantes para autores de violência 
doméstica e familiar contra a mu-
lher, com o objetivo de prevenir e 
erradicar tais condutas na esfera 
doméstica, familiar, bem como 
nas relações íntimas de afeto.
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Bancada Feminina

Campanhas

O colegiado também atuou 
em ações referentes ao “Ou-

tubro Rosa”, de combate ao cân-
cer de mama, para contribuir na 
conscientização das mulheres 

sobre a necessidade de cuidado 
em todos os meses do ano. 

No período eleitoral, a Ban-
cada Feminina apoiou a cam-
panha “Meu Voto é Delas”, em 

Parlamentares e servidores da Assembleia
fazem ato em prol da campanha Outubro Rosa

parceria com o Fórum Supra-
partidário de Mulheres de San-
ta Catarina, com o objetivo de 
aumentar a representativida-
de feminina nas eleições mu-

nicipais deste ano. A deputada 
Dirce Heiderscheidt (suplente 
do MDB que assumiu o man-
dato em outubro) participou 
da campanha.
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Escola do Legislativo

legenda

Escola do Legislativo

Em um ano diferente, marcado 
pela pandemia do novo coro-

navírus (Covid-19), a Escola do 
Legislativo Deputado Lício Mau-
ro da Silveira, braço pedagógico 
do Parlamento catarinense, que 
completou 20 anos de ativida-
des no dia 19 de dezembro, teve 
que investir em diversas estraté-
gias on-line como forma de am-
pliar sua missão de qualificação 
profissional, reflexão democrá-
tica, formação para cidadania, 
além de propiciar processos de 
criação, sistematização e difusão 
de conhecimentos técnicos es-

pecializados na área legislativa.
A escola reforçou os seus ca-

nais no Youtube e no Facebook, 
investiu em novas ferramentas 
de comunicação, como o seu per-
fil oficial no Instagram e o pod-
cast Bem Pensado, para atender 
as demandas neste novo cenário 
criado pela pandemia.

Com essas novas ferramentas, 
a escola promoveu em 2020 mais 
de 50 eventos on-line, como pa-
lestras, debates e lives (transmis-
são ao vivo), que registraram um 
pico de mais de 3,8 mil pessoas 
assistindo aos eventos, além de 

Braço pedagógico do Parlamento catarinense promoveu mais de 50 
eventos on-line e consolidou sua plataforma de ensino a distância

Mesmo com o cancelamento das atividades presenciais, 
Escola do Legislativo se manteve ativa em eventos on-line

Escola do Legislativo 
investe em ferramentas de 

comunicação
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Escola do Legislativo

investir nos 22 cursos oferecidos 
a distância, que tiveram mais de 
15 mil pessoas inscritas, e que fo-
ram mantidos abertos como for-
ma de permitir que a população 
tivesse acesso à plataforma no 
período de quarentena.

A plataforma EaD da Escola do 
Legislativo conta com 44.421 ca-
dastrados, sendo que parte des-
se grupo já realizou vários dos 

cursos ofertados, uma vez que 
basta se cadastrar uma única vez 
para ter acesso permanente ao 
sistema. A maior parte dos con-
teúdos é voltada à gestão por 
competências e à qualidade no 
atendimento, mas alguns, como 
Língua Portuguesa, Controles na 
Administração Pública, Políticas 
Públicas e Indicadores Sociais e 
Ética Pública, têm interessado 

também quem está se preparando 
para concursos públicos.

Há também os cursos voltados 
às relações interpessoais, como 
Administração de Conflitos ou do 
Tempo ou ainda aqueles mais téc-
nicos voltados à área jurídica, como 
o de Introdução dos Tratados Inter-
nacionais de Direitos Humanos. Os 
cursos on-line são gratuitos e aces-
síveis a qualquer pessoa no Brasil.

Mantendo a tradição, a escola pro-
moveu em 2020 eventos voltados 
à aproximação dos cidadãos, em 
especial dos jovens, com o Par-
lamento catarinense. Foram seis 
eventos presenciais (até março) e 
13 edições on-line do Programa 
Parlamento Jovem Catarinense, 
que reuniram 569 estudantes do 
ensino médio de todas as regiões 
do estado.

Pandemia também possibilitou o fortalecimento da 
plataforma de ensino a distância da Escola do Legislativo
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Escola do Legislativo

Adaptação estratégica

Para a presidente da Escola do 
Legislativo Deputado Lício 

Mauro da Silveira, deputada Mar-
lene Fengler (PSD), “é inegável 
que a pandemia trouxe desafios 
globais que afetaram a nossa for-
ma de viver e de se comunicar e 
isso impactou fortemente todas 
as áreas. A educação foi um dos 
setores mais atingidos, não só 
sob o aspecto econômico, mas 
social e conteudista.” 

Ela ressaltou que a Escola do Le-
gislativo não ficou imune a esse 
momento inédito pelo qual pas-
sa a humanidade e, assim como 
todas as instituições de ensino, 
precisou se adaptar justamente 
no ano em que completa 20 anos 
de existência. “Historicamente, 
os conteúdos, sejam cursos, de-
bates, palestras, seminários, con-
gressos e outros modelos, são 
quase em sua totalidade minis-

trados presencialmente, à exce-
ção dos 22 cursos ofertados na 
plataforma de ensino a distância 
(EaD). A nova realidade impôs 
uma reorganização e adaptação, 
sem que houvesse tempo para 
treinamento de pessoal ou trans-
formação em virtual de todos os 
conteúdos presenciais.”

Para a parlamentar, um desta-
que foi a realização da formação 
a distância de vereadores mirins 

e jovens, programa desenvolvi-
do por um dos núcleos pedagó-
gicos da escola em parceria com 
as câmaras municipais que busca 
contribuir na formação política 
dos estudantes do ensino funda-
mental e médio. Nas edições vir-
tuais realizadas no segundo se-
mestre, cerca de 400 vereadores 
mirins e jovens de até 16 anos 
foram contemplados em vários 
municípios.

Ações da Escola também focaram em questões sociais
relevantes, como a prevenção ao suicídio e o combate ao racismo
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Responsabilidade Social

Alesc certifica empresas
e instituições com destaque 
na responsabilidade social

A Assembleia Legislativa promo-
veu, no dia 7 de dezembro, ses-

são especial para premiar os vence-
dores da 10ª edição do prêmio de 
Certificação e Troféu de Responsa-
bilidade Social - Destaque SC. Foram 
agraciadas 77 organizações, sendo 
45 sem fins lucrativos, 27 empresas 
privadas e cinco empresas públicas.

Sete organizações que obtive-
rem os melhores desempenhos na 
certificação foram premiadas com 
o Troféu Destaque. Promovido pelo 
Parlamento catarinense e entidades 
parceiras desde 2011, o certame 
tem por objetivo prestar reconhe-
cimento às instituições que tenham 
ações sociais e para preservação 
do meio ambiente incluídas em 
suas políticas de gestão, destacou 
Ana Carolina Rocha, que preside a 
Comissão Mista de Certificação de 
Responsabilidade Social, encarre-
gada de analisar os balanços das 
empresas participantes. 

Na categoria Organizações sem 
Fins Lucrativos, o troféu foi para Fun-
deste - Fundação Universitária do 
Desenvolvimento do Oeste, de Cha-
pecó, e para o Bairro da Juventude 
dos Padres Rogacionistas, de Criciú-
ma. Entre os empreendimentos do 
segmento de Comércio, Serviço e 
Turismo a premiação foi para a GR 
Soluções Ambientais, de Canoinhas 
(pequeno porte); Bontur Bondinhos 
Aéreos Ltda., de Balneário Cambo-
riú (médio porte); e Prosul – Proje-
tos, Supervisão e Planejamento, de 
Florianópolis (grande porte). Já na 
categoria Indústria de Grande Por-
te, o reconhecimento foi para Irani 
Papel e Embalagem S.A, de Irani. 
Na de médio porte, a premiada foi a 
indústria Pré-Vale Pré-Moldados de 
Concreto Ltda., de Ibirama. 

Para marcar os dez anos da Cer-
tificação de Responsabilidade So-
cial, foi fortalecido o slogan “Uma 
Atitude de Valor Catarinense” e sua 

Na 10ª edição, 77 organizações foram reconhecidas
pela Assembleia como destaques na responsabilidade social
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logomarca, que representa a re-
lação entre os elementos sociais, 
econômicos e ambientais do Esta-
do. Este ano, devido à pandemia 
de Covid-19, a premiação foi total-
mente on-line e as certificações e 
os troféus serão enviados a todos 
os vencedores pela Alesc.

A deputada Marlene Fengler 
(PSD), representando o presiden-
te da Casa, deputado Julio Garcia 
(PSD), destacou a importância da 
solenidade para a sociedade cata-

rinense. “As certificações e premia-
ções entregues nesta noite tratam 
de uma justa e reconhecida home-
nagem que a Assembleia Legisla-
tiva faz a essas instituições e em-
presas que contribuem, por meio 
de suas ações, para o benefício da 
sociedade catarinense, por isso 
nós nos sentimos muito honrados 
em poder participar dessa sessão 
e contribuir para destacar todos 
aqueles que participam da evolu-
ção e fortalecimento do nosso es-

Responsabilidade Social

tado.” Ela afirmou ainda que o ano 
marcado pela pandemia de Co-
vid-19 não paralisou as iniciativas 
das instituições para um ambiente 
melhor em suas unidades.

Integram a Comissão Mista jun-
to à Assembleia Legislativa outras 
10 organizações: Agência de Fo-
mento do Estado de Santa Catari-
na (Badesc), Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC), Federação 
Catarinense de Municípios (Fe-
cam), Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo de Santa 
Catarina (Fecomércio), Federação 
dos Contabilistas do Estado de 
Santa Catarina (Fecontesc), Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-SC), 
Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Econômico Sustentável 
de Santa Catarina (SDS-SC), Fe-
deração das Indústrias do Estado 
de Santa Catarina (Fiesc), OAB-SC 
e Centro de Integração Empresa-
-Escola (CIEE).

Certificação da Assembleia foi dada por
comissão formada por 10 organizações
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Desenvolvido a partir da ne-
cessidade de uma reforma e 

recuperação da laje superior do 
Palácio Barriga Verde, o programa 
“Alesc Sustentável” está em pleno 
andamento. Voltada à gestão am-
biental na Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina, a iniciativa tem 
foco na sustentabilidade e vai rea-
proveitar os recursos naturais para, 

além de gerar economia, contribuir 
para a valorização de ações ecoló-
gicas e conscientização ambiental. 
   Lançado em outubro de 2019 com 
o incentivo do presidente Julio Gar-
cia (PSD) e o apoio de toda a Mesa 
Diretora do Parlamento catarinen-
se, o programa é composto por seis 
ações. Entre elas, destacam-se a 
implantação do programa de cap-

Alesc Sustentável

Vista aérea da  praça Tancredo Neves 
com a Assembleia Legislativa à direita

Programa Alesc
Sustentável está em andamento

tação de água da chuva e o de ge-
ração de energia Fotovoltaica por 
meio de painéis fotossensíveis. Am-
bos vão além da economia financei-
ra, contribuindo para praticidade 
das atividades que necessitam do 
abastecimento de água e energia. 
    Dividido em etapas, o projeto de 
captação da água já executou a im-
permeabilização da laje e a troca 

dos equipamentos hidráulicos, evi-
tando vazamentos em decorrência 
da tubulação que foi instalada na 
construção do edifício, em 1970. 
As novas instalações incluíram a 
implantação de sistema de cap-
tação, filtragem, armazenamento 
e distribuição de água da chuva 
que será inaugurado em janeiro. O 
sistema, quando bem abastecido 
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Alesc Sustentável

legenda

por chuvas, pode representar uma 
economia de mais de 50% do con-
sumo de água potável do edifício.   
   Outra etapa do “Alesc Sustentá-
vel” que será inaugurada em breve 
é o sistema fotovoltaico, que capta 
a luz solar através de painéis fotos-
sensíveis e transforma em ener-
gia. Os equipamentos também 
serão instalados na laje a partir de 
janeiro. O sistema será composto 
por 636 módulos fotovoltaicos e 
quatro inversores de energia que 
são suficientes para produzir cer-
ca de 20% do consumido atual de 

energia do Palácio Barriga Verde. 
   O programa inclui ainda a coleta 
de resíduos sólidos, que reestrutura 
as cestas de lixo reduzidas em ilhas 
com três tipos de coletas separadas 
(para lixo orgânico, sólido e reciclá-
vel). A meta carbono zero também 
integra a ação para neutralizar a 
emissão de gases que provocam 
o efeito estufa, com o plantio de 
árvores nativas em todo estado. 
    Já a licitação verde é uma atividade 
adotada para assegurar a compra 
de materiais recicláveis em todos 
os setores da Casa, como produtos 

de limpeza, papéis reciclados, en-
tre outros. Na parte de paisagismo, 
o programa prevê o plantio de ár-
vores e plantas no segundo andar 
e no terraço das duas sedes do Le-
gislativo ajudando a auxiliar na ter-
morregulação dos dois ambientes.

Praça Tancredo Neves

Mediante o termo de coopera-
ção firmado entre Assembleia Le-
gislativa e a Prefeitura Municipal 
de Florianópolis, o Poder Legislati-
vo esta cumprindo sua parte para 
manter e conservar os 20,5 mil me-

tros quadrados ocupados pela Pra-
ça Tancredo Neves, conhecida po-
pularmente como Praça dos Três 
Poderes. Com duração de um ano, 
a parceria é prorrogável por perío-
dos sucessivos também de um ano. 
       Entre as ações que já estão sendo 
realizadas estão: limpeza e a pintu-
ra, replantio de todos os canteiros 
de flores e áreas verdes, revisão da 
instalação elétrica e o reposiciona-
mento de novos bancos e lixeiras, 
além de uma ronda diurna, realiza-
da esporadicamente por militares 
do Corpo da Guarda da Alesc.

Funcionários da Alesc executam 
revitaliação da praça Tancredo Neves
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Ada De Luca
MDB
Idade: 71 anos
Formação/Profissão:  Direito
Base Eleitoral: Sul de SC e Grande Florianópolis
Mandato: 2007-2011 | 2011-2015 | 2015-2019 |
2019-2023

Deputada desde 2007 e referência no 
Parlamento catarinense, Ada Faraco de 

Luca (MDB) reconhece 2020 como um dos 
anos mais desafiadores ao longo de toda a 
sua atuação pública. Em reação à crise, a de-
putada conseguiu a destinação de recursos 
públicos com prioridade para a saúde, além 
da aprovação de projetos de lei importantes, 
em especial para a proteção da mulher.

O registro pela internet dos boletins de 
ocorrências relacionadas aos casos de vio-
lência feminina agora é uma política pública 
permanente. “Quando nós demos entrada 
no projeto, Santa Catarina era um dos dez 
estados brasileiros que não tinham esse tipo 
de serviço à disposição das vítimas”, afirmou 
Ada.

Outra lei sancionada cria o Programa 
de Atenção às Vítimas de Estupro. A confir-
mação de provas que catacterizem o crime 
como hediondo é uma das principais manei-
ras de responsabilizar os culpados e fortale-

Enfrentamos a pandemia, crise econômica e política. 
Com muita responsabilidade, trabalhamos de forma redobrada na 

missão de fiscalizar e indicar as soluções que possam melhorar a 
vida do povo catarinense

Em 2020 desafiador, Ada encaminha 
recursos e aprova leis importantes

Parlamentares
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Resultado do trabalho de Ada faz 
diferença na vida dos catarinenses

O cumprimento da lei para pagamento das 
emendas apresentadas pelos deputados 

estaduais ao Orçamento catarinense foi acom-
panhado de maneira firme pela deputada Ada. 
A parlamentar priorizou o repasse para entida-
des da área da saúde, em especial hospitais fi-
lantrópicos.

Os recursos encaminhados pela deputada 
por meio das emendas ajudam a melhorar a 
qualidade de vida do catarinense. Construção 
de praças, compras de veículos para transporte 
em saúde e educação, pavimentações e manu-
tenção de estruturas públicas também foram 
contempladas pelas indicações.

Ada acompanhou a liberação de recursos 
para obras que defende há anos, como a pavi-
mentação da Rodovia dos Trilhos, em Içara, da 
Rodovia Jacob Westrup, entre Forquilhinha e 
Maracajá, da construção da ciclovia na SC-441, 
em Jaguaruna, entre outras.

cer o combate à impunidade, explicou Ada, 
autora da matéria.

Ada também apresentou uma proposta, 
ainda em discussão, para conceder o auxí-
lio-emergencial de R$ 600 durante a pan-
demia, por seis meses, para mulheres aco-
lhidas por medidas protetivas. A campanha 
estadual permanente para a prevenção de 
acidentes com motociclistas e a isenção das 
taxas de tradução de documentos para imi-
grantes e refugiados em situação de vulne-
rabilidade social são projetos apresentados 
por Ada que já se tornaram lei no Estado.

Diante da crise institucional instalada 
no Poder Executivo de Santa Catarina, a de-
putada Ada cumpriu com responsabilidade 
a função parlamentar. Com formação em 
Direito e experiência política, a deputada 
apresentou os votos sobre os casos de im-
peachment após detalhado estudo técnico, 
com base nos relatórios produzidos e a par-
tir das provas coletadas.
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Altair Silva
PP
Idade: 54 anos
Formação/Profissão: Técnico Agrícola
Base Eleitoral: Grande Oeste Catarinense e Vale 
do Rio Tijucas.
Mandato: 2019-2023

O segundo ano do mandato do deputado 
Altair Silva foi pautado por ações rele-

vantes não só para o Oeste, mas para toda 
Santa Catarina, em um ano diferente, mar-
cado pela pandemia do coronavírus. 

Além de afetar drasticamente todo o 
sistema de saúde e alterar repentinamente 
o dia a dia dos catarinenses, a Covid-19 teve 
impacto significativo na economia, cujas 
perdas ainda não foram contabilizadas.

Pensando nos catarinenses, logo no iní-
cio da pandemia Altair Silva apresentou um 
projeto de lei que veda o corte dos servi-
ços de energia elétrica, água, esgoto e gás 
até 31 de dezembro de 2020, ante a emer-
gência sanitária. À iniciativa do deputado, 
somaram-se outras, na mesma linha, que 
resultaram na Lei 17.933.

“O caráter extraordinário da situação 
que vivemos exige medidas mitigadoras 
por parte do poder público, de forma a auxi-
liar famílias, empresas e comércio em geral 
diante de eventuais dificuldades financeiras 

Como deputado, sou parceiro dos municípios, atuando com 
seriedade, firmeza e responsabilidade para garantir infraestrutura e 

desenvolvimento para toda Santa Catarina

Atuação marcada por combate à pandemia
e defesa de recursos para rodovias

Parlamentares
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União de esforços contra a estiagem

Preocupado com a situação climática do Oeste, o 
deputado atuou fortemente na Assembleia Le-

gislativa para mitigar os efeitos da estiagem e ga-
rantir o atendimento da população e de produtores 
rurais.

“Há uma grande preocupação com as tendên-
cias do clima, e nosso papel como parlamentar é 
atuar e cobrar o Executivo, a fim de que sejam ado-
tadas condutas para mitigar os efeitos da seca”, ex-
plicou o deputado, ao cobrar do governo do Estado 
um plano de contingência.

Em novembro, durante visita da governadora 
interina Daniela Reinehr a Chapecó, Altair nova-
mente se posicionou sobre o tema. “Precisamos de 
ações concretas da Casan para sanar um problema 
de abastecimento que tem mais de 30 anos aqui na 
nossa região. A população está cansada de promes-
sas”, cobrou. 

O déficit de chuva é de 900 mm no Oeste e a 
safra de milho será perdida em função do clima.

decorrentes da pandemia”, explicou o depu-
tado progressista.

Além disso, Altair é reconhecido por sua 
forte atuação na fiscalização e busca por 
recursos para a melhoria das condições de 
tráfego das rodovias estaduais. É presidente 
da frente parlamentar que cuida do tema. 
Ao longo do ano, empenhou-se em melho-
rar importantes vias, como a SC-155, SC-283 
e SC-108, entre muitas outras.

Até novembro, o deputado apresentou 
18 projetos de lei, 209 indicações de obras 
ao Executivo, 52 moções e 18 pedidos de in-
formação.

Em relação a um dos assuntos mais po-
lêmicos do ano, Altair Silva votou contra a 
abertura de impeachment do governador 
Carlos Moisés e da vice Daniela Reinehr 
no episódio de equiparação do salário de 
procuradores, por entender que não havia 
crime. No caso da compra de 200 respira-
dores, foi a favor da investigação pelo tri-
bunal misto.
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Ana C. Campagnolo
PSL

Idade: 30 anos
Formação/Profissão:   Professora de História
Base Eleitoral: Todo o Estado
Mandatos: 2019-2023

Atual líder da bancada do PSL, Ana Campag-
nolo mantém em 2020 um registro de in-

tensa atividade parlamentar, concomitante com 
o período em que esteve gestante.

A deputada iniciou o ano questionando a 
renegociação da dívida externa estadual – que 
resultou em um novo empréstimo bilionário 
a ser pago em dólares –, levando ao plenário 
denúncias de abusos praticados em escolas e 
ficando ao lado dos agricultores nas discussões 
em torno do aumento do ICMS sobre os defen-
sivos agrícolas, demolindo diversas das falácias 
ideológicas empregadas para justificar o boico-
te fiscal que vinha sendo proposto.

Nos meses seguintes, retomou o debate so-
bre temas importantes como o vilipêndio à fé, o 
sexismo, a ideologia de gênero, a erotização in-
fantil e a doutrinação, além de apresentar novos 
projetos, como a criação da carteira estudantil 
digital gratuita, o uso pedagógico dos celulares 

Solidez de princípios se demonstra sob condições atípicas: em 
2020, não retrocedemos no compromisso de defender a vida, 
a família, a propriedade privada, a liberdade religiosa e uma 

educação livre de doutrinação

Representando os
conservadores catarinenses

Parlamentares
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Trabalho cultural

Em um ano marcado por acalorados 
debates sobre a preservação das li-

berdades individuais, a imposição vertical 
de restrições e os limites da interferência do 
Estado, Campagnolo seguiu contra a cor-
rente, honrando o compromisso assumido 
de ser uma porta-voz dos conservadores 
catarinenses, fiscalizando a atuação do Po-
der Executivo, legislando respaldada nos 
princípios que a elegeram e contribuindo 
para a elaboração de soluções viáveis aos 
problemas enfrentados em meio ao cenário 
de crise. 

Em sintonia com o mandato, seu traba-
lho cultural vem exercendo grande influên-
cia na sociedade, com o livro “Feminismo: 
perversão e subversão” alcançando o nú-
mero expressivo de 30 mil cópias vendidas, 
além do lançamento de um curso de forma-
ção política que já conta com mais de 2,5 
mil inscritos.

em sala de aula e o reconhecimento do direito 
das famílias educadoras por meio da legalização 
do ensino domiciliar em Santa Catarina.

Durante o período das medidas restritivas, a 
parlamentar defendeu as comunidades cristãs, 
propondo a revogação do decreto que impedia 
a realização de missas e cultos religiosos no es-
tado, argumentou em favor das liberdades indi-
viduais e atuou pela retomada consciente das 
atividades do setor privado, no intuito de ame-
nizar os danos econômicos causados pela crise 
do coronavírus.

Campagnolo também teve atuação desta-
cada no processo de impeachment do então 
governador Carlos Moisés quando, em maio, 
protocolou um pedido subscrito por diversos 
representantes da sociedade civil e, em outubro, 
como relatora-adjunta do segundo processo, 
que versa sobre a compra fraudulenta dos respi-
radores fantasmas.
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Anna Carolina Martins
PSDB
Idade: 39 anos
Formação/Profissão: Advogada
Base Eleitoral: Região da Foz do Rio Itajaí
 e Médio Vale
Mandato: 2020 | *Suplente

Quando foi convocada para assumir por 
60 dias como deputada estadual, Anna 

Carolina não imaginava que estaria em um 
posto decisivo justamente em um dos mo-
mentos mais críticos da história de Santa 
Catarina: a decretação do estado de calami-
dade pública em virtude da Covid-19.

As ações que priorizou eram aguarda-
das há anos por Itajaí e região e, felizmente, 
seus resultados vieram antes da pandemia, 
com a derrubada de barreiras burocráticas 
que facilitaram a retomada das obras do 
Hospital Marieta (complexo Madre Teresa) 
em Itajaí, que atende toda a região, e que 
estavam paralisadas desde 2018, bem como 
a contratação de nova empresa para con-
cluir as obras da Rodovia Jorge Lacerda, en-
tre Itajaí e Gaspar, retomada em abril.

Segurança e moralidade também foram 
pautas de Anna Carolina, que requereu a 
renovação do convênio com os municípios 
para ampliar o sistema de videomonito-

Foi um mandato meteórico, em meio a uma pandemia, mas que 
trouxe resultados concretos para Itajaí e região

Mandato curto, mas de 
grande impacto na sociedade

Parlamentares*
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Veio para ser exemplo

Anna Carolina foi a primeira mulher filia-
da ao PSDB que alcançou o Parlamento 

estadual e sua chegada contribuiu para que 
a bancada feminina fosse a maior da história 
da Alesc. Antes disso, foi vereadora e dispu-
tou o cargo de prefeita de Itajaí, sendo der-
rotada por menos de 1% dos votos válidos. 

A forte experiência política que viveu 
comprovou a predileção de eleitores por 
candidatos homens, porém, apesar de ter 
proposto ações que envolvam causas que 
são sensíveis ao público feminino, Anna sabia 
que seu curto mandato precisava se destacar 
não apenas pelo gênero, mas pelo exemplo, 
provando que uma mulher é tão capaz quan-
to qualquer homem de fazer da política um 
meio de melhorar a vida das pessoas, seja 
em tempos pacíficos ou de pandemia.

ramento, lutou pela implantação de uma 
delegacia de anticorrupção em Itajaí, bem 
como a doação do espaço do popularmen-
te conhecido “presídio do matadouro” para 
a cidade. Anna ainda apresentou projeto de 
lei que obriga a reeducação de autores de 
violência contra mulheres e também que di-
ficulta a admissão de servidores em cargos 
de comissão e chefia no serviço público.

Quando decretada a calamidade pública, 
Anna estava presente lutando por mais leitos, 
respiradores e insumos hospitalares, como 
também apresentou projetos para proibir o 
aumento de preços de produtos emergen-
ciais no combate à Covid-19 e que vedava a 
interrupção de serviços essenciais por falta 
de pagamento pelas concessionárias.

Anna apresentou 46 proposições, não 
faltou nem usufruiu de qualquer verba 
além do salário, provando novamente que 
é possível fazer política com ética em bene-
fício de todos. 
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Bruno Souza
Novo
Idade: 36 anos
Formação/Profissão:  Administrador/ Contador /
Empresário
Base Eleitoral: Litoral / Capital
Mandato: 2019-2023

Uma geração inteira se viu obrigada a en-
frentar algo que até então era inédito 

para todos – uma pandemia.
Incerteza, medo e caos marcaram as pri-

meiras semanas: dúvidas sobre a gravidade 
da doença; sobre a capacidade do sistema de 
saúde; sobre o abastecimento e, mais impor-
tante, sobre o futuro das pessoas, preocupa-
das com seus empregos e negócios. 

Nesse momento de fragilidade, houve 
um crescimento das intervenções do Estado. 
E, junto com o alastramento do vírus causa-
dor da Covid-19, outros vírus – tão letal quan-
to – se alastrou: o do autoritarismo e da cor-
rupção.

Com maior intervenção do Estado, hou-
ve também mais abusos de sua parte. E jus-
tamente por causa disso, o trabalho de fisca-
lização não parou durante a pandemia – se 
intensificou ainda mais.

Exemplos não faltam:
A ação rápida foi essencial em um dos 

A luta pela liberdade não para, mesmo em situações excepcionais

2020 não foi um ano comum 

Parlamentares
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episódios políticos mais vergonhosos de nos-
sa história recente: a compra dos 200 “respi-
radores fantasmas”. O deputado Bruno Souza 
conseguiu na justiça o bloqueio dos R$ 33 mi-
lhões graças a uma ação popular protocolada 
no dia da denúncia, que acabou gerando um 
processo de impeachment.

Por intermédio do movimento #Fisca-
lizaSC, foram mapeados R$ 7,5 bilhões em 
obras por todo o estado, além de questionar 
ao governo mais de R$ 376 milhões em licita-
ções e contratos – R$ 283 milhões em obras 
foram fiscalizadas no local, pessoalmente, 
sem utilização de privilégios como carro ofi-
cial, gasolina ou motorista particular.

“No meu mandato, não faço lei atrás de lei 
apenas para mostrar serviço. Já temos leis de-
mais e liberdade de menos. Ao invés de criar 
regras que só dificultam a vida de quem real-
mente produz, prefiro acompanhar de perto 
como o Estado está gastando o dinheiro do 
pagador de impostos – você”, diz o deputado.

Liberdade às famílias

A pandemia de coronavírus de 2020 mos-
trou que é hora de colocar liberdade na 

educação catarinense. “Defendi e defendo a 
liberdade das famílias de educarem seus fi-
lhos: a educação domiciliar.” 

Em meio a escolas fechadas, famílias sem 
alternativa de ensino e jovens desampara-
dos, apenas uma opção se manteve plena-
mente funcional – a educação domiciliar. O 
método de ensino que, apesar de legalizado 
nos países com os melhores sistemas esco-
lares do mundo, aqui carece de regulamen-
tação – cenário que pode mudar caso seja 
aprovado o PLC 3/2019, o qual altera a Lei 
Complementar 170/ 1998, a fim de incluir a 
previsão da educação domiciliar.

“Liberdade é o antídoto para o problema 
grave da perseguição do Estado às famílias 
que querem apenas educar seus próprios fi-
lhos”, resume Bruno Souza.
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Carlito Merss
PT

Idade: 65 anos
Formação/Profissão: Economista e Professor
Base Eleitoral: Joinville e Planalto Norte de SC
Mandato: 2020 | *Suplente

Em pouco mais de um mês exercendo o 
mandato de deputado estadual, Carli-

to Merss marcou sua passagem pelo Parla-
mento com pautas voltadas à recuperação 
da economia catarinense, apoio aos micro e 
pequenos empreendedores, e à melhoria da 
estrutura de atendimento à saúde durante a 
pandemia. Carlito ainda voltou-se ao apoio 
às famílias em situação de vulnerabilidade 
social, buscando garantir condições de mo-
radia e acesso aos serviços públicos durante 
a pandemia.  

O projeto 89/2020, apresentado pelo 
parlamentar, suspende as dívidas de emprés-
timos dos estabelecimentos de contribuintes 
do Simples Nacional da Agência de Fomento 
de Santa Catarina S.A. (Badesc). A proposta 
prorroga o prazo de pagamento da dívida 
em 120 dias para aqueles contribuintes que 
tenham sido obrigados a suspender suas ati-
vidades por conta dos decretos do governo 
do Estado que estão em vigor desde o dia 

O cenário no estado é preocupante e precisamos auxiliar os pequenos 
e médios empreendedores

Carlito trabalhou pela
recuperação de Santa Catarina

Parlamentares*

16 de março, período em que foi decretada 
situação de emergência por causa do novo 
coronavírus (Covid-19).

A matéria ainda prevê que o governo do 
Estado subsidiará ao Badesc os juros e encar-
gos da linha de crédito prorrogados aos con-
tribuintes optantes pelo Simples Nacional 
com recursos provenientes da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA). “O cenário no Estado é pre-
ocupante e precisamos auxiliar os pequenos 
e médios empreendedores”, destacou.

Em outra proposta, solicitou apoio aos 
pequenos e médios empreendedores para 
suspensão das inscrições de débitos do ICMS 
nas operações e prestações realizadas pelos 
mesmos tipos de estabelecimentos. 

Carlito lutou por apoio financeiro para a 
construção de uma ala de emergência regio-
nal no Hospital e Maternidade Marieta Kon-
der Bornhausen, de Itajaí, e trabalhou para 
ampliar os recursos destinados à saúde du-
rante a epidemia de Covid. 

Medidas de 
segurança e fiscalização 

Carlito também exigiu medidas que garan-
tam a segurança de profissionais de saúde e de 
trabalhadores de diversas áreas. 

Outra área de destaque foi a fiscalização 
dos recursos públicos, com diversos encami-
nhamentos exigindo transparência. O depu-
tado protocolou pedido de informações sobre 
a Santa Catarina Participação e Investimentos 
S.A. (Invesc), empresa pública estadual em pro-
cesso de extinção. Vinculada à Secretaria de 
Estado da Fazenda, teve como objetivo reunir 
recursos para investimentos públicos em SC, 
captados com a emissão de debêntures. Foram 
10.000 debêntures, com R$ 104 milhões cap-
tados. Os recursos foram transferidos para o 
Tesouro do Estado e aplicados em investimen-
tos. “Hoje a dívida está em R$ 6,2 bilhões e re-
presenta um risco fiscal muito alto ao Estado”, 
comenta o deputado. 
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Carlos Humberto
PL

Idade: 39 anos
Formação/Profissão:  Direito / Empresário
Base Eleitoral: Litoral Norte
Mandato: 2020 | *Suplente

Empresário da construção civil e adminis-
trador, atualmente vice-prefeito eleito 

em Balneário Camboriú, Carlos Humberto 
tomou posse na Assembleia Legislativa em 
2020 pelo período de 60 dias, em virtude de 
ser o primeiro suplente do Partido Liberal 
obteve 24.610 votos no último pleito para 
representar o Litoral Norte catarinense. O 
curto período no exercício do mandato foi 
marcado por uma forte cobrança ao governo 
do Estado, buscando o atendimento das de-
mandas de sua região.

Participou de dois momentos importan-
tes na Assembleia Legislativa, votando con-
forme seu compromisso com o povo catari-
nense, para o fim dos pedágios urbanos em 
Santa Catarina e pelo prosseguimento do 
processo de impeachment do governador, 
no caso dos respiradores fantasmas.

Utilizou a tribuna para cobrar a melho-
ria da infraestrutura no estado, com desta-

Nosso estado possui riquezas que precisam ser valorizadas e podem 
ser potencializadas com baixíssimo investimento, necessitando de 
reparos nas rodovias para interligar regiões com grande potencial

Prioridade para o atendimento
das demandas do Litoral Norte

Parlamentares*
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que para a rodovia Antonio Heil (SC-486), 
que mesmo com os avanços da duplicação 
necessita de conclusão – as obras do trevo 
de acesso à BR-101, em Itajaí, sequer foram 
iniciadas e esse trevo representa metade do 
custo da obra.

Há muito tempo que Carlos Humberto 
defende as rotas catarinenses. “Nosso estado 
possui riquezas que precisam ser valorizadas 
e podem ser potencializadas com baixíssimo 
investimento, necessitando de pequenos 
reparos nas rodovias catarinenses, não para 
veículos pesados, mas carros de passeios, in-
terligando regiões com grande potencial.”

A retomada econômica foi uma das ban-
deiras do Parlamentar, que defendeu o retor-
no do ensino infantil particular e dos even-
tos, com as devidas medidas preventivas à 
Covid-19. Apresentou diversos projetos e 
indicações, desde a cultura até a questão da 
segurança pública do estado. 

Reivindicações ao governo

Em reunião com a governadora interina, 
Daniela Reinehr, apresentou e defendeu 

reivindicações importantes de sua região e 
do estado. Na ocasião, a governadora aten-
deu um pedido do deputado em relação ao 
aumento do efetivo policial no 12° Batalhão, 
assumindo o compromisso de disponibilizar 
175 policiais militares já para a operação ve-
raneio 2020/2021, 50 por cento a mais que 
na última temporada, como também o incre-
mento do efetivo a partir de março, com a 
nova turma da PMSC. 

Durante a reunião, também foi conver-
sado sobre o Centro de Eventos e o alarga-
mento da faixa da areia de Balneário Cam-
boriú, que são fundamentais para economia 
da região. A então governadora se mostrou 
muito favorável às questões e se colocou à 
disposição para auxiliar nesse processo de 
conclusão.
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Cesar Valduga
PCdoB

Idade: 59 anos
Formação/Profissão: Bancário
Base Eleitoral: Oeste de Santa Catarina 
Mandato: 2015-2019 | 2020 *Suplente

Cesar Valduga, primeiro suplente de sua coli-
gação na 16ª legislatura da Assembleia Le-

gislativa, retornou às atividades parlamentares 
em 2020, por 60 dias, e retomou inúmeros pro-
jetos de lei que estavam em trâmite durante o 
seu mandato.

Reconhecido como o parlamentar mais atu-
ante entre os anos de 2015 e 2019, Valduga é au-
tor de mais de 80 projetos em defesa da autono-
mia da mulher e do enfrentamento à violência 
contra a mulher. 

Neste ano, foi um dos finalistas do Prêmio 
Viva, do Instituto Avon, que premia iniciativas 
de combate às violências contra a mulher. Com 
a lei que pune publicidade misógina e sexista, 
o deputado também foi convidado a participar 
de eventos que discutem políticas públicas de 
proteção à mulher. 

De volta à Casa, Valduga protocolou mais 
de 20 proposições e destravou projetos que 
estavam em trâmite nas comissões. Ganharam 
destaque a PEC que estabelece a eleição dire-

Foi um ano bastante atípico. 
Tivemos inúmeras discussões importantes na política catarinense e 

também muitos desafios na saúde.  2020 nos deu um grande recado: 
é preciso gestão, planejamento e ação em todas as frentes

Valduga retoma projetos em
defesa das mulheres catarinenses

Parlamentares*
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ta e mandato de quatro anos para o cargo de 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o 
projeto que sugere a isenção de taxa de outorga 
do uso de recursos hídricos aos agricultores que 
trabalham com a produção de proteína animal.

O deputado também protocolou:
Indicação para que o Estado faça a constru-

ção de reservatórios de água nos bairros Paraíso, 
Esplanada e Colatto, em Chapecó;

Indicação para a compra urgente de um ca-
minhão Auto Bomba Tanque Resgate para utili-
zação dos bombeiros de Pouso Redondo;

Indicação para reparos na estrutura da Esco-
la Belisário Pena, de Capinzal; 

Indicação para a realização da segunda cha-
mada do Edital nº 56/DIE/PMSC/2019, que visa 
à seleção interna de pessoal para o curso de for-
mação de cabos;

Moção de apelo ao Ministério da Saúde 
para o cadastramento e habilitação de 30 leitos 
de UTI para Covid-19 no Hospital Regional do 
Oeste, em Chapecó. 

Estiagem, rodovias e água

O parlamentar, que faz parte da bancada 
Oeste, também contribuiu na articula-

ção de emendas coletivas para combater a 
estiagem na região. Além disso, a bancada 
também trabalha numa frente ampla para a 
busca de recursos para duplicação e revitali-
zação das rodovias do Oeste. 

Com a estiagem e, por consequência, a 
falta de água no município de Chapecó, o 
parlamentar também trouxe à discussão na 
Alesc um projeto do Ministério da Integra-
ção, no valor de R$ 189 milhões, destinado 
à captação de água no rio Chapecozinho. O 
projeto está licitado e falta apenas o descon-
tingenciamento dos recursos. O deputado 
sugeriu um requerimento em conjunto da 
bancada apelando aos senadores e deputa-
dos federais para que façam um movimento 
no ministério. 
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Coronel Mocellin
PSL
Idade: 57 anos
Formação/Profissão:  Militar, Bombeiro e Professor
Base Eleitoral: Extremo-Oeste / Região da Foz do Rio 
Itajaí
Mandato: 2019-2023

Em um ano marcado pela pandemia do novo 
coronavírus, o deputado Coronel Mocellin 

concentrou seus esforços em defender a vida e 
os empregos dos catarinenses. 

Na área da saúde, tem trabalhado desde o 
início da pandemia para equipar a rede hospi-
talar com respiradores, com forte cobrança ao 
governo do Estado. 

Atuou firme para contemplar o Hospital Ma-
rieta, de Itajaí, que abriu 60 novos leitos de UTI 
para tratamento de Covid-19, e o Hospital Ruth 
Cardoso. Também tem atuado pela reabertura 
do Hospital Santa Inês, de Balneário Camboriú.  

Mocellin ainda ajudou a derrubar o veto ao 
projeto de lei que suspende até o fim do ano a 
obrigação de cumprimento de metas por parte 
dos hospitais que atendem pelo SUS. 

Sobre o suporte ao setor econômico, além 
de ajudar a aprovar leis de isenção e criação de 
linhas de financiamento, trabalhou duro pela 
preservação das empresas e dos empregos vo-

Foi um ano de muitos desafios. Trabalhamos firmes pela preservação 
da vida, atuando para equipar os hospitais. 

Mas também em defesa dos empreendedores e dos empregos

Na defesa da vida e dos empregos

Parlamentares
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Foco na segurança pública 

Ex-comandante do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Santa Catarina, Coronel Mocellin tam-

bém atuou forte em defesa dos militares. Tra-
balhou pela incorporação da Iresa ao subsídio 
da segurança pública e apresentou projeto de 
lei extinguindo a escala 24x48 dos bombeiros 
militares. E continua trabalhando forte pela re-
posição das perdas inflacionárias dos militares.  

Para os bombeiros comunitários e guarda-
-vidas civis, tem trabalhado pelo aumento do 
valor das diárias e regulamentação profissional.

O deputado também destinou emendas 
para o setor. O Corpo de Bombeiros Militar re-
cebeu R$ 2,4 milhões, enquanto a Polícia Mili-
tar foi contemplada com R$ 800 mil. 

Já a Foz do Rio-Itajaí e o Extremo Oeste fo-
ram beneficiados com R$ 2,5 milhões e R$ 1,6 
milhão, respectivamente, em várias áreas.

tando pela reabertura gradual das atividades. 
Com assento no Grupo Estadual de Ações 

Coordenadas (Grac), o parlamentar   atuou fir-
me pelo retorno responsável das academias, 
do transporte coletivo, de parques e dos cam-
pos de futebol sintético. Também manifestou 
apoio ao retorno do setor de eventos, o mais 
afetado pela pandemia.

Uma série de projetos foram apresentados 
pelo deputado para amparar os afetados pela 
pandemia. Um dos principais foi o que propõe 
o corte em 85% no uso da verba de gabinete 
dos deputados até o final do ano, com reversão 
da economia para o combate à Covid-19. 

Também apresentou PL que pretende evi-
tar o lockdown sem fundamentação técnica 
e debate mais amplo. Segundo a matéria, no-
vos fechamentos de atividades essenciais por 
parte do Estado precisarão ter relatórios fun-
damentados de autoridades competentes e 
autorização da Assembleia Legislativa.
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Dirce Heiderscheidt
MDB
Idade: 63 anos
Formação/Profissão:  Assistente social
Base Eleitoral: Grande Florianópolis
Mandato: 2011-2015 *Suplente | 2015-2019 | 2020 
*Suplente 

A deputada Dirce Heiderscheidt retornou 
ao Parlamento em 2020, ocupando por 

dois meses – entre outubro e novembro – a 
cadeira do emedebista Fernando Krelling. 
A articulação em prol da assistência social, 
marca registrada das atividades de Dirce, 
voltou a ser destaque nesta passagem pelo 
Legislativo catarinense. 

Em novembro, a deputada levou à Alesc 
a discussão sobre a regularização de terras 
na Baixada do Maciambu. O tema também 
foi debatido diretamente com a governadora 
interina, Daniela Reinehr, em videoconferên-
cia. A parlamentar tenta articular um projeto 
de lei que autorize a transferência da titulari-
dade de áreas ocupadas na parte litorânea e 
urbanizada do entorno costeiro da Serra do 
Tabuleiro, hoje parte de reserva ambiental.

Segundo Dirce, estas são terras em que 
vivem mais de 30 mil pessoas. “São milhares 
de famílias que ocupam essas áreas, algumas 
há décadas. Depois de muito estudo e diá-

Meu compromisso é trabalhar por toda Santa Catarina 
e seguir nas pautas relacionadas à assistência social, 

regularização fundiária e o desenvolvimento dos 
catarinenses, sempre com olhar especial às mulheres

Prioridade para regularização fundiária

Parlamentares *

131131

Valorização da mulher

A passagem da deputada Dirce Heiderschei-
dt pela Alesc aumentou a representativida-

de feminina no Parlamento, dando mais voz às 
ações voltadas às mulheres. No mês de agosto, 
antes mesmo de tomar posse como suplente, a 
deputada, juntamente com Fernando Krelling, 
a bancada feminina da Alesc e a Escola do Le-
gislativo, participou da organização do 5º Con-
gresso Catarinense de Aleitamento Materno da 
Alesc. O evento reuniu profissionais da saúde e 
a comunidade para ampliar o debate sobre a 
importância da amamentação. 

Outro destaque da passagem da deputa-
da pelo Parlamento, em 2020, foi a elaboração 
do projeto que cria em Santa Catarina o Dia 
de Combate ao Trabalho Infantil. A proposta 
foi discutida com a presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho /TRT-12, desembargadora 
Maria de Lourdes Leiria, e a coordenadora do 
Programa de Combate ao Trabalho Infantil, de-
sembargadora Regina Kotoski.

logo com representantes de vários setores, 
entendemos que essa solução é a melhor 
forma de dar titularidade da terra, garantin-
do o direito à propriedade, dignidade, para 
o melhor final de um conflito de interesses, 
em benefício da sociedade”, justifica a parla-
mentar.

A área faz parte dos Campos de Araça-
tuba doados pela União a Santa Catarina em 
1728. O entorno do Parque da Serra do Tabu-
leiro já tem moradores consolidados e os pe-
didos para regularização de terras apossadas 
fazem parte da história de Palhoça e outros 
municípios.

Ainda entre os projetos apresentados 
pela deputada está o que insere no calen-
dário festivo de Santa Catarina o Dia Esta-
dual do Grão-Ducado de Luxemburgo, a ser 
celebrado no dia 23 de junho. A medida é 
um reconhecimento à contribuição da etnia 
luxemburguesa para o desenvolvimento 
econômico e social do estado.
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Dr. Vicente Caropreso
PSDB

Idade: 64 anos
Formação/Profissão: Médico Neurologista
Base Eleitoral: Região Norte
Mandato: 2015-2019 | 2019-2023

Garantir respiradores, ampliar vagas de UTI, 
manter empregos, orientar a sociedade, 

propor, fiscalizar e cobrar ações do governo para 
salvar vidas. Assim o  deputado Dr. Vicente Caro-
preso trabalhou para que Santa Catarina desse 
resposta rápida no enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus, minimizando os impactos.    

O deputado integrou o Grupo Estadual de 
Ações Coordenadas (Grac), que monitora as 
ações de controle da pandemia, e é vice-presi-
dente da Comissão de Saúde da Alesc.  Foram 
inúmeras reuniões virtuais diárias discutindo 
protocolos sanitários e de distanciamento so-
cial, um grande esforço para viabilizar a libera-
ção de respiradores artificiais produzidos por 
empresas catarinenses e ações para estruturar a 
rede hospitalar.

Dr. Vicente também batalha para que a po-
pulação tenha acesso à futura vacina contra a 
Covid-19. “Na pandemia, 24 horas duram uma 
eternidade. Trabalhamos ouvindo a sociedade. 

Toda a sociedade precisou se reinventar. 
E conosco não foi diferente, assumimos novos desafios com foco 
em salvar vidas e garantimos a aprovação de leis e investimentos 

que beneficiam a população catarinense

Mandato propositivo e atuante
no enfrentamento da pandemia  

Parlamentares
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Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência é destaque 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, presidida pelo deputado, foi 

a que mais atividades realizou em 2020. Milhares 
de pessoas participaram das atividades virtuais 
com foco nos desafios para a inclusão e impactos 
da pandemia –  mais de 2 mil pessoas integraram 
a audiência que debateu e rechaçou o decreto fe-
deral que alterou normas da educação especial.  A 
comissão também participou da construção 
do Plano de Contingência Estadual para a Educa-
ção, visando o retorno às aulas presenciais.

No terceiro setor, Dr. Vicente atua pela aprova-
ção do seu projeto “Nota Fiscal Segura” – o consu-
midor poderá direcionar parte do imposto pago a 
entidades. Também é autor da lei que beneficiou 
6 mil instituições catarinenses com a validação de 
títulos de utilidade pública na pandemia. 

Essa doença não permite descuido, sob risco de 
o sistema de saúde colapsar. Toda a sociedade 
precisou se reinventar. E conosco não foi dife-
rente, assumimos novos desafios com foco em 
salvar vidas.”   

O trabalho do parlamentar durante o ano 
foi intenso. Mais de 100 proposições legislati-
vas foram apresentadas. E emendas impositivas 
garantiram mais de R$ 15 milhões para  municí-
pios, hospitais, bombeiros, escolas, entidades e 
estruturação de Apaes.   

Cultura: a regulamentação da Lei do Mece-
nato injetará até R$ 75 milhões no setor.

Segurança pública: lei aumentou idade li-
mite da reserva remunerada dos policiais – eles 
ficarão mais tempo na atividade.

Infraestrutura: destaque na atuação pela 
duplicação do trecho estadualizado da BR-280 
Jaraguá do Sul/Guaramirim, que segue acelera-
da – investimento superior a R$ 160 milhões. 
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Fabiano da Luz
PT
Idade: 46 anos
Formação/Profissão: Administrador, Locutor e 
Comentarista
Base Eleitoral: Oeste
Mandato: 2019-2023

A história do deputado Fabiano com a Atro-
fia Muscular Espinhal (AME) começou 

quando conheceu a Sofia Helena, uma bebê de 
Saudades que sofre com os terríveis sintomas 
da grave doença genética que causa a morte 
de células específicas do sistema nervoso. 

Porém, o que mais chama a atenção é o seu 
tratamento, que é feito através da aplicação de 
Zolgensma, considerado o remédio mais caro 
do mundo (custa cerca de R$ 12 milhões), por 
isso, famílias, amigos e voluntários se unem 
para criar vaquinhas e arrecadações pela inter-
net e em eventos da comunidade.

Foi por causa desse imenso desconforto 
com um valor fora da realidade que a luta por 
mais acessibilidade ao tratamento para quem 
sofre com AME começou. Por meio de cons-
tantes pronunciamentos, cobranças, reuniões, 
estudos e contato com as famílias, Fabiano co-
nheceu a história de outras crianças catarinen-
ses que também precisam do medicamento, 

Em 2021 ainda há muito trabalho a ser feito para que a medicação se 
torne gratuita e acessível pelo SUS

Luta pela sobrevivência de crianças
com AME foi causa de destaque em 2020

Parlamentares
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Comprometimento
com ações essenciais

Mesmo com a pandemia, o grave período 
de estiagem e a turbulência no Executi-

vo estadual, Fabiano da Luz se manteve alerta 
e sempre comprometido com as causas mais 
necessárias e humanas para a população cata-
rinense durante 2020. Entre suas ações, três fo-
ram muito importantes e essenciais: o Projeto 
de Lei de sua autoria que exige mais transparên-
cia às compras emergenciais do governo do Es-
tado durante o período de calamidade pública 
ocasionada pela Covid-19; a criação do PL que 
suspende a inscrição dos débitos do ICMS aos 
agricultores familiares e empreendedores rurais 
e a alteração de uma lei de 2016, para que as 
empresas beneficiadas com os programas esta-
duais de incentivos financeiros contribuam para 
o Fundo Estadual de Saúde durante a vigência 
da situação de emergência do coronavírus.

como a Laurinha, de Nova Trento, e a Amanda 
Soave, de Xanxerê.

Com o passar do tempo, famílias de crian-
ças de todo o Brasil começaram a fazer contato 
e acompanhar o trabalho do parlamentar para 
que o Zolgensma entrasse no rol de medica-
mentos distribuídos pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS). 

Por compreender o esforço que as famílias 
fazem para conseguir arrecadar, em apenas dois 
anos, o montante necessário para que seus fi-
lhos sobrevivam Fabiano se destacou em nível 
nacional pela causa, sendo a primeira figura pú-
blica a receber e divulgar a notícia sobre o regis-
tro do Zolgensma aqui no Brasil. Graças a isso, 
agora as famílias das crianças com AME de todo 
o país não precisarão mais se deslocar até os Es-
tados Unidos para aplicar a medicação.

Em 2021 ainda há muito trabalho a ser fei-
to para que, assim como o Spinraza, o Zolgens-
ma também se torne acessível e gratuito.
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Felipe Estevão
PSL
Idade: 31 anos
Formação/Profissão: Empreendedor
Base Eleitoral: Sul de SC, escritório Regional em 
Laguna
Mandato: 2019-2023

Em 2020, ano que inevitavelmente já en-
trou para a história pela pandemia de Co-

vid-19, o deputado Felipe Estevão conseguiu 
transformar em lei alguns de seus projetos e 
multiplicou a atuação legislativa em favor de 
Santa Catarina. 

Entre projetos de lei, moções, pedidos 
de informações e requerimentos, foram 102 
ações até meados de novembro.  

De sua cota de emendas parlamentares, 
Estevão priorizou a saúde e a educação, des-
tinando quase R$ 2,7 milhões em recursos 
para essas áreas fundamentais.   Outros R$ 
4 milhões foram destinados a entidades de 
assistência social, segmentos da segurança e 
da infraestrutura. 

Entre as leis de autoria do deputado que 
passaram a vigorar este ano, destaque para 
a Lei 17.955/2020 que institui a cobrança, a 
título de compensação financeira, pelo uso 
oneroso de monitoração eletrônica por pre-
so ou apenado em Santa Catarina. Na práti-

Tenho convicção de que esta medida simples terá ampla aplicação, 
ampliando o uso do sistema, desafogando os presídios e trazendo 

economia de recursos públicos

Deputado aprova leis e fortalece 
atuação legislativa, apesar da Covid

Parlamentares
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Comissão da Pesca se adapta
à nova realidade de trabalho

Em 2019, o deputado Felipe Estevão assumiu 
a presidência da Comissão da Aquicultura e 

Pesca. O colegiado promoveu audiências públi-
cas e sessões de grande impacto, movimentação 
e repercussão – realidade impossível em 2020 
diante da pandemia. Mesmo assim, a comissão 
seguiu atuante. De maneira virtual e também 
presencial, conforme as regras.

Projetos de criação de peixes em Urubici e 
Palhoça foram incrementados com o apoio da co-
missão, assim como demandas de várias colônias 
de pescadores em assuntos como o seguro-defeso. 
Destaque para as de Piçarras, Tijucas, São Francisco 
do Sul e Joaçaba. “Lamentamos muito não poder 
seguir com o que foi feito em 2019, quando a co-
missão se transformou na ‘casa’ do pescador catari-
nense. Mas não deixamos, em nenhum momento, 
de atender esses trabalhadores.”

ca, a proposta cobra do usuário o custo que o 
Estado tem com as tornozeleiras eletrônicas.

A proteção aos animais também mere-
ceu atenção de Estevão. Ele é autor da lei 
17.953/2020, que promoveu alterações no 
Código Estadual de Proteção aos Animais 
(Lei 12.854/2003). A proposta incorpora ao 
código a vedação do abandono de animais 
domésticos e a previsão de multa para essa 
infração. 

Incansável na busca por recursos e so-
luções para as demandas dos catarinenses, 
tanto em Florianópolis como em Brasília, 
Felipe Estevão também comemora a exitosa 
parceria com a Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU/SC).

Foram inúmeras conquistas. “A SPU des-
tinou dois terrenos para Laguna, um para 
a sede da Secretaria Municipal da Pesca e 
outro para atender o Corpo de Bombeiros. 
Também conquistamos a construção de uma 
praça e o fortalecimento do Projeto Navegar,” 
exemplifica o deputado. 
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Fernando Krelling
MDB
Idade: 38 anos
Formação/Profissão: Educador Físico, Gestor 
Público e Empresário
Base Eleitoral: Norte  Catarinense
Mandato: 2019-2023

As necessidades de todo o Norte de Santa 
Catarina têm sido a pauta principal do 

mandato do deputado Fernando Krelling. 
No Parlamento, o emedebista defende que 
Joinville, sendo a mais populosa cidade de 
Santa Catarina, necessita de atenção dife-
renciada do governo estadual, ainda mais 
em tempos de pandemia. 

Neste sentido, Fernando Krelling se 
mostra vigilante. O deputado tem agido 
como interlocutor das demandas do Norte 
Catarinense no governo do Estado e, com 
seus apoiadores, conseguiu uma série de 
investimentos que ajudaram no enfrenta-
mento à pandemia de Covid-19. 

“Com nossos parceiros, depois de mui-
ta articulação política, conseguimos abrir 
mais de 30 novos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) em Joinville. Essas vagas 
beneficiam toda a região”, enfatiza o parla-
mentar. Fernando Krelling destaca que, por 

Joinville precisa de reconhecimento e atenção especial do 
governo do Estado. Nosso trabalho é defender os interesses e 

necessidades da região, buscar soluções para as demandas do 
Planalto Norte e Norte catarinense

Norte catarinense como prioridade

Parlamentares
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Sustentabilidade a
ações de saúde e ao esporte

Em 2020, Fernando Krelling propôs vários 
projetos de lei. Um dos destaques é o PL 

277/2020, que dá sustentabilidade às ações 
voltadas à saúde e ao esporte. A matéria imple-
menta em Santa Catarina o Programa Energia 
é Saúde e Inclusão Social (Pesis), que destina 
parte dos lucros das Centrais Elétricas de Santa 
Catarina S.A (Celesc) a hospitais filantrópicos 
municipais e à Fundação Catarinense de Espor-
te (Fesporte).

A proposta do parlamentar é que 70% dos 
recursos sejam repassados para os hospitais 
municipais e filantrópicos. E os 30% restantes 
devem ser transferidos para a Fesporte.

“Quando se tem uma ação social, um proje-
to de inclusão, o mais difícil é obter os recursos 
financeiros necessários para mantê-lo. Nosso 
projeto quer dar fôlego para quem os realiza”, 
explica Fernando Krelling.

ser uma cidade polo, Joinville acaba assu-
mindo pacientes de média e alta complexi-
dade de todo o norte catarinense. “Por isso, 
a saúde de Joinville precisa ser vista com um 
olhar macro pelos gestores da saúde”, com-
pleta. 

Além disso, por meio de ações lideradas 
por Fernando Krelling, Joinville recebeu dez 
respiradores e dez monitores multiparâme-
tros para o Hospital Regional Hans Dieter 
Schmidt, 20 respiradores para o Hospital 
Municipal São José e cinco respiradores para 
abertura de leitos de UTI no Hospital Bethes-
da. Fernando Krelling garantiu ainda mais de 
10 mil testes de Covid para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Joinville.

 Entre as ações legislativas de 2020, des-
tacam-se as 43 indicações, 22 pedidos de in-
formações, 16 moções, oito projetos de lei e 
os 109 requerimentos, feitos por Fernando 
Krelling até o dia 15 de dezembro.
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Ismael dos Santos
PSD
Idade: 55 anos
Formação/Profissão: Graduado em 
Administração (FURB-1986), Letras (FURB-1991), 
especialização em Comunicação (FURB-1998), 
Mestrado em Literatura (UFSC-2001) e Doutorado 
em Literatura (UFSC-2006)
Base Eleitoral: Vale do Itajaí
Mandato: 2011-2015 | 2015-2019 | 2019-2023

Com o lema “quem não tem estrela tem 
que ter estrada”, deputado Ismael – se-

guindo todas as recomendações de preven-
ção à Covid-19 – não deixou de cumprir sua 
missão de fiscalizar e saber das demandas 
dos munícipios catarinenses. “Devido à pan-
demia reduzimos nossa quilometragem em 
50%, o que equivale a dizer que rodamos 
em média 5 mil quilômetros por mês. Visi-
tamos uma centena de municípios”, afirma 
Ismael. 

Deputado Ismael comemora, também, 
que conquistou até o momento quase R$ 
6,4 milhões em emendas impositivas para 
Santa Catarina. Os recursos foram aplica-
dos em saúde, educação e infraestrutura e 
entregues para mais de 40 munícipios, con-
templando comunidades terapêuticas, pre-
feituras, câmaras de vereadores e escolas. A 
missão parlamentar foi sendo complemen-

Nossa missão consiste em servir sem perder o foco da saúde 
pública, da economia, da educação, das demandas sociais e da 

eterna vigilância nas ações do Executivo estadual

Legislar, fiscalizar e dialogar com a 
sociedade em tempos de pandemia 

Parlamentares
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Principais proposições legislativas

As leis de autoria do deputado Ismael dos 
Santos aprovadas este ano foram: Lei nº 

17.990/2020, que dispõe sobre a divulgação de 
boletins epidemiológicos diários e de relatórios 
de gastos relacionados à pandemia de Covid-19, 
no âmbito do estado de Santa Catarina; Lei nº 
13.983/2020, que dispõe sobre a obrigatorieda-
de de a empresa contratada pela administração 
pública estadual apresentar relação contendo o 
nome de todos os sócios. 

Entre os projetos de lei de autoria do par-
lamentar apresentados em 2020 destacam-se 
o que trata da gratuidade e o acesso digital da 
Carteira de Identificação Estudantil (Ciesc); e 
o que dispõe sobre o dever dos “pet shops” e 
hospitais veterinários de denunciarem indí-
cios de maus-tratos contra animais.

tada com a fiscalização de obras executadas 
com esses recursos do orçamento estadual. 

Além de membro titular das comissões 
de Saúde; Educação; Criança e Adolescente, 
Ismael presidiu a Comissão de Prevenção e 
Combate às Drogas, tendo o programa Revi-
ver como sua principal bandeira. O deputa-
do Ismael realiza palestras de prevenção às 
drogas – em 2020, antes da pandemia, mais 
de 3 mil jovens foram contemplados com o 
projeto “SC sem drogas”.

O projeto “Viver, a melhor escolha”, par-
ceria entre a Comissão de Prevenção e Com-
bate às Drogas e a Escola do Legislativo, na 
impossibilidade de realizar as edições pre-
senciais como ocorreram no ano passado, 
promoveu debates virtuais, estimulando 
a prevenção ao suicídio e à depressão em 
Santa Catarina, bem como a manutenção da 
paixão pela vida e pela busca da felicidade. 
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Ivan Naatz
PV

Idade: 53 anos
Formação/Profissão: Advogado e Professor
Base Eleitoral: Vale do Itajaí
Mandato: 2019-2023

O ano parlamentar de 2020 foi marcado 
por intenso trabalho, avanços e muitas 

conquistas coletivas em diversos setores de 
atividades do deputado Ivan Naatz, líder da 
oposição e da bancada do PL na Alesc. Um dos 
destaques foi a histórica atuação da  Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Respirado-
res, do qual foi autor e relator.

Depois de   quase três meses de trabalho, 
com mais de 30 depoimentos para investigar a 
compra dos 200 respiradores por parte do go-
verno do Estado com pagamento antecipado 
de R$ 33 milhões e sem garantia de entrega, o 
relatório final de Ivan Naatz reuniu elementos 
suficientes para apontar responsabilidades ad-
ministrativas e criminais de agentes públicos 
na aquisição dos equipamentos, além de servir 
de base para um dos processos de impeach-
ment do governador do Estado, Carlos Moisés.

O documento incluiu ainda pedido de 
ressarcimento aos cofres públicos e sugestão 

Em 2020, o Parlamento catarinense cumpriu, mais uma vez,  com louvor 
sua missão fiscalizatória político-administrativa do Poder Executivo 

buscando medidas corretivas e protegendo os direitos do contribuinte

Ano de CPI histórica e
intensa atividade parlamentar

Parlamentares
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Fim dos pedágios urbanos: 
vitória do contribuinte 

A Alesc aprovou a PEC dos Pedágios Urba-
nos, de autoria de Naatz, que alterou o ar-

tigo 128 da Constituição Estadual, com o obje-
tivo de proibir a cobrança de taxa de qualquer 
natureza que limite o tráfego de pessoas ou 
de bens, inclusive por meio de Taxa de Preser-
vação Ambiental (TPA),  que é cobrada pelos 
municípios de Bombinhas e Governador Celso 
Ramos. 

Presidente da Comissão de Turismo e Meio 
Ambiente, Naatz considera que esses pedágios 
são, na verdade, meramente arrecadatórios e 
representam mais impostos no bolso do cida-
dão, sem nenhum tipo de benefício, além de 
restringir o direito de ir e vir da população. “Essa 
nova legislação vai impedir que esses modelos 
de cobranças de taxas se espalhem por Santa 
Catarina.”

de projeto de lei de  alterações legislativas 
para maior controle de compras públicas em 
situações de calamidade, já em fase de tra-
mitação. “A CPI cumpriu seu papel, de mis-
são fiscalizatória político-administrativa do 
Parlamento em relação ao Poder Executivo, 
buscando ainda medidas corretivas e contri-
buindo para o exercício de cidadania do con-
tribuinte”, resumiu.

Naatz propôs e teve aprovado projeto de 
lei com medidas e ações para prevenção e 
redução dos efeitos da pandemia, incluindo 
a suspensão do corte de água, energia elé-
trica e gás até o final do ano. Outro projeto 
aprovado prorrogou os prazos de vigência 
das autorizações e licenciamentos ambien-
tais já expedidos pelo Instituto do Meio Am-
biente de SC (IMA) por 120 dias, como forma 
de manter o funcionamento de indústrias e 
agroindústrias que precisavam continuar ge-
rando insumos e empregos.
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Jair Miotto 
PSC
Idade: 50 anos
Formação/Profissão: Pastor e Administrador 
Base Eleitoral:  Oeste Catarinense e Grande 
Florianópolis
Mandato: 2019-2023

Há uma parábola na bíblia, em Mateus, que é 
cabível neste período de pandemia. A pas-

sagem diz que todo ser humano tem um dom 
e que este não deve ser desperdiçado. “Porque 
a qualquer que tiver será dado, e terá em abun-
dância. Mas, ao que não tiver, até o que tem lhe 
será tirado”, Mateus 25:29. 

Para alguns, a pandemia veio para frear e 
estagnar. Para outros, veio para impulsionar e 
renovar. “Quem foi você em 2020? Aquele que 
parou e reclamou? Ou foi o otimista que se rein-
ventou em todas as áreas, procurando ser me-
lhor?”, indaga o deputado Jair Miotto. 

O mundo precisou parar, mas a rotina não. 
O que mudou é que todos precisaram ter no-
vos hábitos para realizar antigas tarefas. E na 
Assembleia Legislativa não foi diferente. Antes 
movimentada, a Casa restringiu atividades para 
proteger as pessoas, mas não parou.

Nesse período, todos os esforços do par-

O ano ficará na história. 
O catarinense pensou coletivo, se reinventou no trabalho, em casa 
e nas relações pessoais. Percebeu que a mudança e a adaptação 

vieram para trazer a evolução do ser humano e do convívio social

Quem foi você em 2020? 

Parlamentares
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5 leis em vigor e
31 projetos apresentados 

Nos dois primeiros anos de legislatura, o de-
putado apresentou cerca de 250 proposi-

ções, sendo 31 projetos de lei. “No estado, já 
vigoram cinco leis de nossa autoria, entre elas 
a que impede a inauguração de obra pública 
estadual incompleta ou que não atenda ao fim 
a que se destina”, ressalta. 

Em janeiro, o Ibama liberou o cultivo co-
mercial de uma macroalga em Santa Catarina. 
Desde o início da legislatura, o deputado fez 
articulações que contribuíram para a liberação 
do cultivo comercial da macroalga no estado, 
fato esperado por mais de dez anos. 

Por iniciativa do deputado, como presiden-
te da Comissão de Economia, a Alesc aderiu ao 
Pacto pela Inovação Catarinense e uniu-se às 
instituições que firmaram o compromisso de 
posicionar Santa Catarina, internacionalmente, 
como o estado da inovação. 

lamentar estiveram focados na pandemia, em 
como ajudar a população, os hospitais, as igre-
jas, os pequenos comerciantes. Foram cerca de 
cem proposições. “Uma lei de nossa autoria que 
passou a vigorar reconhece as atividades religio-
sas como essenciais em tempos de pandemia”, 
destaca. 

O deputado também fez articulações para 
garantir as aulas on-line, solicitou o retorno de 
atividades, como o automobilismo, o transporte 
e os pequenos eventos. Pediu incentivo para o 
comércio e sugeriu o fomento da indústria têx-
til. Mas a grande preocupação foi com a saúde. 
“Solicitamos a ampliação de leitos de UTI, respi-
radores artificiais e equipamentos de proteção 
para o combate à Covid-19. Mas também pro-
curamos apoiar causas não relacionadas com a 
pandemia, como segurança pública, educação e 
infraestrutura. Em emendas parlamentares, en-
caminhamos para os municípios mais de R$ 11,6 
milhões, pagos em 2019 e 2020”, relata. 
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Jerry Comper
MDB
Idade: 45 anos
Formação/Profissão: Ensino Médio / Assessor 
Parlamentar
Base Eleitoral: Médio e Alto Vale do Itajaí
Mandato: 2019-2023

O segundo ano de mandato parlamentar 
do deputado Jerry Comper foi marcado 

por intensa atividade na Alesc e presença 
nos municípios do Alto e Médio Vale do Ita-
jaí, com visitas semanais e intervenções aos 
governos estadual e federal para atender as 
demandas mais urgentes de cada localida-
de. O trabalho a quatro mãos continua em 
parceria com o deputado federal Rogério 
Peninha Mendonça na Câmara dos Deputa-
dos. 

As demandas de infraestrutura e saúde 
foram as principais, em função da pandemia 
de coronavírus. O deputado Jerry costuma 
repetir a expressão “é preciso dar pernas 
aos papéis”, para dar urgência aos trâmites 
burocráticos e audiências necessárias para 
a efetiva realização das demandas. Foram 
inúmeras audiências em secretarias e ór-
gãos do Estado, como o Banco de Desenvol-
vimento Regional do Extremo Sul (BRDE) e 
a Agência de Fomento do Estado de Santa 

Nosso trabalho consiste em representar as pessoas, principalmente 
acompanhar as necessidades de quem vive nos pequenos municípios 

e articular com o governo o repasse de recursos para obras, ações e 
serviços essenciais

Deputado Jerry Comper destaca
ações do mandato parlamentar

Parlamentares
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Resultado expressivo do MDB do 
Alto Vale nas eleições municipais

A participação ativa do deputado Jerry nas elei-
ções municipais teve como objetivo o  forta-

lecimento das bases eleitorais. “Nós acreditamos 
no trabalho, não só dos nossos colaboradores 
que se empenharam ao máximo, mas especial-
mente de cada município. Foi muita sola de sapa-
to, tivemos a oportunidade de visitar as pessoas, 
levar a proposta de trabalho do nosso partido e 
por isso esse resultado expressivo.”

No Alto Vale foram eleitos 14 prefeitos – em 
Ibirama, Presidente Getúlio, Lontras, Presidente 
Nereu, Dona Emma, Santa Terezinha, Taió, Braço 
do Trombudo, Trombudo Central, Laurentino, 
Imbuia, Atalanta, Aurora e Leoberto Leal –, 12 
vice-prefeitos e 102 vereadores do MDB. O par-
tido também teve êxito em Santa Cecília, Ilhota, 
Benedito Novo, Botuverá, Nova Trento, São João 
Batista e Biguaçu. 

Catarina (Badesc). A instalação dos leitos de 
UTI no Alto Vale do Itajaí e a liberação de 
recursos para os municípios atingidos pela 
estiagem foram algumas das questões tra-
tadas. 

Na pauta legislativa, o parlamentar apre-
sentou 3 projetos de lei, 20 indicações, 2 mo-
ções e 14 requerimentos. O PL 304/2019 foi 
aprovado e transformado na lei 17.998/20, 
que prevê a isenção do pagamento de ta-
xas de inscrição em concursos públicos aos 
voluntariados da Justiça Eleitoral e jurados 
que atuarem no Tribunal do Júri. A isenção 
se aplica apenas aos concursos da admi-
nistração pública estadual. “Existe escassez 
de participantes voluntários nas eleições e 
acredito que com a aplicação da lei haverá 
maior adesão das pessoas, pois terão inte-
resse em usufruir da isenção da taxa de ins-
crição em concursos públicos, beneficiando 
o cidadão e a sociedade catarinense”, desta-
cou Comper.
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Jessé Lopes
PSL

Idade: 38 anos
Formação/Profissão: Dentista
Base Eleitoral: Sul de Santa Catarina
Mandato: 2019-2023

Em um ano marcado pelos decretos ditato-
riais, que retiraram a liberdade do cidadão 

em nome de uma suposta segurança sanitária, 
o Deputado Jessé Lopes (PSL) se destacou pela 
luta contra as imposições restritivas do Governo.

Foi Relator Adjunto no primeiro processo de 
impeachment. Dentre os projetos, destacam-se: 
as PSA’s na tentativa de garantir o direito de ir 
e vir daqueles que residem em SC; o PL em co-
autoria com o Dep. Bruno Souza, que pretendia 
reduzir o subsídio das autoridades; o PL que re-
conhece as atividade das escolas profissionali-
zantes e cursos técnicos como essenciais; assim 
como, o PL que visa reconhecer os setores de 
feiras e eventos; e o PL que visa impedir a vaci-
nação compulsória. 

Ressaltam-se também as Representações 
ao MPSC relacionadas aos Hospitais de Cam-
panha, aos Repasses de Verba Federal para os 
Hosp. Filantrópicos, aos atrasos nos pagamen-
tos das cirurgias eletivas e cirurgias de catarata, 
às irregularidades licitatórias na contratação de 
empresa para operar o SAMU; irregularidades 

A vida econômica do povo catarinense não pode ser prejudicada 
por restrições governamentais. Liberdade em primeiro lugar

Liberdade em primeiro lugar

Parlamentares
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em concursos do CBMSC; irregularidades na 
administração do IMETRO/SC; do suposto su-
perfaturamento dos custos de logística dos 
‘Kits Merenda’; dentre outras.

Realizou a Audiência Pública referente à 
permissão do retorno dos Eventos; contribuiu 
com a AP referente à PNEE, trazendo a Direto-
ra de Educação Especial da SEMESP, do MEC; e 
participou da AP referente ao retorno das aulas 
presenciais.

Denunciou as vultosas quantias gastas 
para manutenção das Casas Oficiais, que não 
reduziram nem mesmo durante a Pandemia; 
protocolou dois projetos para garantir a trans-
parência.

Propôs a PEC que tem o objetivo de garan-
tir que, quando investigados por Crime de Res-
ponsabilidade, além de receberem metade do 
subsídio, o Chefe do Poder Executivo e Vice não 
permaneçam nas casas oficiais. 

E elaborou o PL que visa proibir o uso do 
dialeto não binário nas escolas, no ensino su-
perior e nos concursos públicos.

Conservadorismo e Cristianismo

Jessé Lopes se destaca por ter um firme posicio-
namento de direita e pela sua ferrenha defesa 

do conservadorismo e dos valores tradicionais do 
cristianismo e da família. Sua pauta se concentra 
na defesa de um estado mínimo e da liberdade 
individual, incluindo o porte e a posse de armas 
de fogo para o cidadão de bem.

Sua posição econômica é liberal, defenden-
do o livre mercado e a livre iniciativa individual 
que gera empregos, fomenta a economia nacio-
nal e favorece o consumidor final com produtos 
de qualidade e preços baixos.

Em seu trabalho na ALESC, Jessé é conheci-
do por sua combatividade contra as pautas pro-
gressistas e suas ações contundentes, visando a 
quebra de narrativas esquerdistas no Estado de 
Santa Catarina, assim como por sua firmeza em 
economizar ao máximo a verba de gabinete e de-
monstrar que conseguimos produzir gastando 
muito menos dos recursos oriundos do pagador 
de impostos.
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João Amin
PP

Idade: 40 anos
Formação/Profissão: Mestre em Administração
Base Eleitoral: Grande Florianópolis
Mandato: 2015-2019 | 2019-2023

Sem se eximir da responsabilidade de de-
bater e propor soluções para questões que 

impactaram diretamente na vida dos catari-
nenses, o deputado João Amin teve um ano 
marcado pela firme fiscalização do Poder Exe-
cutivo e elaboração de importantes leis san-
cionadas no estado. O parlamentar também 
destinou, por meio de emendas, mais de R$ 
3 milhões para educação, saúde, obras de in-
fraestrutura e compras de equipamentos para 
cidades do interior de Santa Catarina. 

Com atuação rigorosa, o deputado inte-
grou a Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que investigou irregularidades na compra 
de 200 respiradores pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), que não foram entregues. João 
Amin também presidiu a comissão especial 
que analisou o pedido de impeachment do 
governador Carlos Moisés, da vice Daniela Rei-
nehr e do secretário de Estado da Administra-
ção, Jorge Eduardo Tasca.

Sem nos eximir da responsabilidade de debater e propor 
soluções para questões que impactaram diretamente a vida dos 
catarinenses, tivemos um ano marcado pela firme fiscalização

do Poder Executivo

Atuação voltada à
transparência e fiscalização

Parlamentares

151151

Economia de recursos
públicos foi prioridade em 2020

Exercendo a função de fiscalização, João Amin 
cobrou do governo do Estado informações so-

bre gastos e sugeriu a privatização dos espaços 
que geram prejuízos aos cofres públicos, como é 
o caso do Centro de Eventos Luiz Henrique da Sil-
veira e do Terminal Rodoviário Rita Maria, ambos 
em Florianópolis. Após a solicitação, ficou evi-
dente o prejuízo gerado pelos locais e o Estado 
se comprometeu a privatizá-los.

O parlamentar também encaminhou pedido 
de informação sobre o custo por adolescente ou 
menor infrator internado em unidades estaduais. 
O levantamento revelou disparidade relevante 
entre diferentes regiões e fomentou o debate so-
bre o problema.

Ainda visando à economia e com o objeti-
vo de seguir na defesa do meio ambiente, Amin 
sugeriu, com base em estudo, a implantação de 
energia solar em prédios públicos.

O parlamentar teve uma série de leis san-
cionadas em 2020. No começo do ano, o go-
vernador sancionou dois projetos propostos 
por João Amin em 2019: o que criou regras rí-
gidas de autorização para o funcionamento de 
estabelecimentos que realizem desmontagem 
de veículos e comercialização de peças de re-
posição; e o que estende também para adultos 
o benefício da gratuidade na passagem inter-
municipal às crianças portadoras de câncer.

No decorrer do ano foram sancionadas ou-
tras leis de autoria do parlamentar: a que pro-
íbe o uso de animais em testes para produção 
de cosméticos, produtos de higiene pessoal e 
perfumes; a que permite a aquisição de pes-
cado fresco diretamente dos pescadores arte-
sanais; e a lei que permite o uso de espaços, 
públicos ou privados, destinados à prática de 
esportes coletivos durante o período de esta-
do de calamidade pública causado pela pan-
demia de Covid-19.
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José Milton Scheffer
PP

Idade: 60 anos
Formação/Profissão: Engenheiro Agrônomo
Base Eleitoral: Extremo Sul
Mandato: 2011-2015 | 2015-2019 | 2019-2023

A saúde pública catarinense, tal como no 
país e no mundo, passa por um dos mo-

mentos mais cruciais de sua história com a 
pandemia causada pelo coronavírus.   En-
quanto os governos tentam diminuir a propa-
gação do vírus, por meio do isolamento social, 
hospitais e unidades de saúde têm se esforça-
do para oferecer atendimento adequado aos 
pacientes.

Devido ao importante papel que os 
hospitais filantrópicos desempenham no 
atendimento à população catarinense, prin-
cipalmente no enfretamento à Covid-19, o 
presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
da Saúde Catarinense, deputado Zé Milton, 
apresentou dois projetos que foram aprova-
dos e sancionados pelo governador. 

Os projetos foram elaborados com o 
apoio da Associação dos Hospitais Catarinen-
ses, presidida por Altamiro Bittencourt. O PL 
65/2020 alterou a Lei do Fundo Estadual de 

Nossa função como parlamentar é buscar soluções e abrir o canal 
de diálogo com o governo para alcançar os resultados que a 

sociedade almeja

Projetos garantem recursos para pleno 
funcionamento dos hospitais na pandemia

Parlamentares
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Tributação dos
defensivos agrícolas

Uma das grandes pautas que movimenta-
ram o início de 2020 no Parlamento catari-

nense foi a discussão sobre o fim da isenção de 
ICMS aos defensivos agrícolas. 

Presidente da Comissão de Agricultura, o 
deputado Zé Milton sempre demonstrou sua 
contrariedade e o risco para a economia do es-
tado com a tributação desses insumos em 17%.

Durante um longo período, ele debateu 
com os demais deputados, o setor agrícola e o 
governo do Estado para que não houvesse o 
aumento, que acarretaria prejuízos à produção 
alimentar, queda na renda da família rural e 
aumento de preços no mercado. A luta resul-
tou na prorrogação dos benefícios fiscais dos 
defensivos agrícolas e insumos em outubro de 
2020. “Foi um grande debate que resultou po-
sitivamente aos nossos agricultores e a nossa 
economia. Temos muito a comemorar e agra-
decer a todos os envolvidos.”

Apoio aos Hospitais Filantrópicos para permi-
tir a aquisição de equipamentos como respi-
radores e EPI’s; e o PL 69/2020 suspendeu até 
o final de 2020 a obrigatoriedade de manu-
tenção das metas quantitativas e qualitativas 
contratualizadas pelos prestadores de serviço 
de saúde de média e alta complexidade.

Na prática, os projetos asseguram que o 
Estado pague na integralidade os valores dos 
contratos com os hospitais, assim como utilize 
o fundo que seria usado para as cirurgias ele-
tivas, suspensas neste período, para a compra 
de equipamentos e pagamento de pessoal.

“Constam no orçamento de 2020 cerca de 
R$ 31 milhões consignados para o fundo. Valo-
res que agora podem ser usados para a compra 
de equipamentos de proteção, respiradores, 
entre outros, essenciais para a preservação de 
médicos, enfermeiros, técnicos e funcionários 
dos hospitais, que estão à frente desta luta, as-
sim como dos pacientes”, frisou o deputado.
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Julio Garcia
PSD
Idade: 70 anos
Formação/Profissão: Bancário
Base Eleitoral:  Região Sul / Grande Florianópolis
Mandato: 1987-1991 | 1991-1995 | 1999-2003 | 
2003-2007| 2007-2011 | 2019-2023

Poucos dias depois da paralisação de pra-
ticamente todas as atividades em Santa 

Catarina em função das regras sanitárias im-
postas para o combate ao novo coronavírus, 
a Assembleia Legislativa foi buscar na tecno-
logia a alternativa para manter as atividades 
e, principalmente, tomar decisões capazes de 
viabilizar com rapidez as medidas propostas 
pela administração estadual. Sob o comando 
do presidente Julio Garcia e com o apoio dos 
demais parlamentares, foi possível debater e 
deliberar todos os assuntos de forma telepre-
sencial. “A Assembleia fez a sua parte e deu 
sua contribuição para que o governo também 
pudesse fazer o seu papel”, justificou o presi-
dente. 

Com a adoção das sessões e reuniões vir-
tuais foi possível votar e aprovar medidas para 
reduzir os encargos sobre o cidadão e, ao mes-
mo tempo, permitir que o governo tomasse 
as medidas necessárias para enfrentar a crise 

No cenário da pandemia, a Assembleia Legislativa fez a sua parte e 
deu sua contribuição para que o governo também pudesse fazer o 

seu papel no atendimento aos catarinenses

Assembleia lidera esforço do poder público 
para minimizar efeitos da crise sanitária

Parlamentares
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Concurso público atende 
transparência e desejo da categoria

Antiga solicitação do Sindicato dos Servi-
dores da Alesc, o presidente Julio Gar-

cia, com apoio da Mesa Diretora, autorizou 
a realização de concurso público para o in-
gresso de novos servidores nos quadros do 
Poder Legislativo. A primeira medida foi a 
autorização para contratação de empresa 
responsável pelo processo. Na administra-
ção da Assembleia Legislativa o deputado 
também determinou a melhoria da estru-
tura física e integrou o esforço de outros 
Poderes na otimização financeira. Durante 
todo o ano, atua para promover a redução 
de custos e também contribuir com ações 
de combate à pandemia. 

sanitária. Caso, por exemplo, da medida para 
proibir o corte de energia elétrica, água e gás 
neste período. 

Sem a interrupção das suas atividades, 
a Alesc registrou aumento na produção le-
gislativa em relação a anos anteriores. Até o 
mês de setembro quase 800 matérias foram 
apreciadas pelos deputados estaduais. Só em 
assuntos relacionados à Covid-19 foram 170 
proposições apresentadas, muitas delas já 
transformadas em lei. 

Além de cumprir o seu papel de legislar e 
fiscalizar o Executivo, a Mesa Diretora marcou 
a participação do Parlamento Catarinense no 
combate ao vírus ao determinar transferências 
que totalizaram mais de R$ 60 milhões para o 
governo estadual aplicar no atendimento à po-
pulação. Internamente, a Alesc adotou medi-
das para preservar a segurança dos servidores, 
como cancelamento de eventos e adoção do 
trabalho remoto, entre outras medidas. 
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Kennedy Nunes
PSD
Idade: 50 anos
Formação/Profissão: Jornalista
Base Eleitoral: Joinville
Mandato: 2007-2011 | 2011-2015 | 2015-2019 | 
2019-2023

O ano de 2020 ficará marcado na história, 
não apenas no cenário mundial com a 

pandemia de Covid-19, mas também no ce-
nário político catarinense. 

Em meio ao furacão do coronavírus, o 
Poder Executivo se perdeu nos R$ 33 milhões 
da compra dos 200 respiradores da Veiga-
med, levando o Parlamento à instauração 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar as irregularidades dessa 
compra.

“A atuação dessa CPI foi um divisor de 
águas. Nosso mandato atuou com respon-
sabilidade e, em busca da verdade, em cada 
depoimento que era colhido mais verdades 
eram expostas e mais certeza tínhamos de 
que havia algo de errado. Não há como acre-
ditar que uma compra de R$ 33 milhões po-
deria ser paga antecipadamente e não haver 
nenhuma garantia da entrega dos equipa-
mentos”, pontuou Kennedy Nunes.

Santa Catarina me elegeu para atuar em defesa do cidadão, 
mesmo que isso custe o impeachment do governador

Participação atuante
na CPI dos Respiradores

Parlamentares
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Central de denúncias

Após a identificação de uma dispensa de 
licitação no Porto de São Francisco do Sul 

para a contratação da empresa Alfa, o gabinete 
se tornou uma central de denúncias relativas 
aos assuntos dos portos.

As denúncias vieram dos portos de São 
Francisco, Imbituba e Laguna, todos adminis-
trados pelo governo do Estado, incluindo des-
de compras milionárias e fraudulentas, inchaço 
de cargos comissionados, nomeações ilegais e 
contratos trabalhistas irregulares.

“Formatamos um dossiê e apresentamos 
para o ministro da Infraestrutura do governo Bol-
sonaro que, impressionado com tudo que apre-
sentamos, imediatamente enviou cópia para a 
Polícia Federal realizar a investigação.” Já está em 
andamento a operação Pombo de Ouro, nome 
batizado por Kennedy em pronunciamento na 
tribuna da Alesc no dia 13 de maio de 2020.

A cada nova testemunha, concluía-se pela 
fragilidade dos órgãos de controle do Poder 
Executivo, causando mais espanto o tamanho 
do amadorismo que ocupava a cadeira do go-
verno. “Eu não vou descansar enquanto não 
souber de toda a verdade e conhecer todos 
os envolvidos na compra mais fraudulenta da 
história de Santa Catarina”, disse o deputado 
durante a CPI. O Parlamento também tem a 
função de fiscalizar os outros poderes, e não fo-
ram poupados esforços para se apurar o maior 
número de informações.

Como resultado da CPI, foram entregues 
indicações de medidas de segurança a serem 
adotadas durante os processos de licitação, 
especialmente destinadas a fortalecer a Con-
troladoria Geral do Estado (CGE) e a Secretaria 
Executiva de Integridade e Governança (SIG). E 
recomendações ao Executivo sobre o envio de 
projeto de lei que trate da organização da CGE, 
além de melhoramento na plataforma de pro-
cessos eletrônicos (SGPe) do governo estadual.
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Laércio Schuster
PSB
Idade: 45 anos
Formação/Profissão:  Bacharel em Direito,
com pós-graduação em Direito Público Municipal
Base Eleitoral: Médio e Alto Vale do Itajaí
e Serra Catarinense
Mandato:  2019-2023

O ano de 2020 tinha tudo para ser reple-
to de boas notícias. O governo do Es-

tado havia aprovado em 2019 as principais 
mudanças em sua estrutura, assim como 
naquele mesmo ano haviam sido equacio-
nados os principais desafios fiscais, em par-
ticular as questões envolvendo os incenti-
vos fiscais do ICMS. Vale ressaltar o papel 
determinante da Alesc e dos seus 40 depu-
tados para resolver essa questão fiscal, com 
reflexos não apenas no caixa do Estado, mas 
na renda, empregos e vida empreendedora 
dos catarinenses.

Equacionados alguns dos principais 
problemas enfrentados por Santa Catarina 
até então, e com um governo federal focado 
em promover reformas necessárias ao de-
senvolvimento econômico do país, parecia 
que 2020 caminhava para ser um dos me-
lhores anos desde a redemocratização. Po-
rém, a pandemia da Covid-19 virou tudo de 

Quando a política é feita pensando nas pessoas e nas suas 
necessidades, transforma sonhos e vontades em realidade, 

beneficiando a todos. Pois a política deve, antes de tudo, ser inclusiva e 
ajudar quem mais precisa

Um ano de muitos desafios
para o parlamentar catarinense

Parlamentares
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Foco na saúde das pessoas

Em 2020 foram focadas as questões de saú-
de pública, especialmente o fortalecimen-

to dos hospitais filantrópicos. Foram cons-
tantes os pedidos ao governo do Estado para 
equipar os hospitais do interior, em particular 
as UTIs, para o combate à Covid-19. Entre as 
conquistas, o deputado cita os 20 respirado-
res para os hospitais filantrópicos de Indaial 
e Gaspar, que ampliaram os atendimentos no 
combate à pandemia, e o fortalecimento do 
Hospital Oase de Timbó, que tornou-se refe-
rência no enfrentamento à Covid-19. 

Até meados de novembro o deputado 
apresentou 673 proposições, sendo um dos 
mais atuantes no Parlamento. Entre os projetos 
de lei, destacam-se o PL 206/2020 (cria a Força 
Estadual da Saúde) e o PL 268/2020 (institui o 
Cartão Receituário para tratamento de doenças 
crônicas).

cabeça para baixo: não apenas no Brasil, mas 
no mundo inteiro.

Após as primeiras medidas de isolamento 
do governo do Estado, fez-se necessária uma 
atuação firme e decisiva dos parlamentares ca-
tarinenses no sentido de tentar minimizar os 
impactos negativos da pandemia para o em-
prego, a renda e a estrutura produtiva. Além de 
urgentes medidas para apoiar a força de traba-
lho na saúde e reforçar a estrutura hospitalar 
para salvar vidas.

Este ano os deputados tiveram de lidar com 
os processos de dois pedidos de impeachment 
contra o governador e a vice-governadora do 
Estado. O gabinete de Laércio Schuster tem 
atuado de forma intensa nos dois processos, o 
que tem exigido muitas horas de estudo e pes-
quisa para embasar as decisões sobre esse as-
sunto. Os parlamentares catarinenses tiveram 
um ano de muitos desafios em 2020 e o ano de 
2021 reserva ainda muitos outros.
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Luciane Carminatti
PT

Idade: 50 anos
Formação/Profissão: Pedagoga
Base Eleitoral: Oeste Catarinense
Mandato: 2011-2015 | 2015-2019 | 2019-2023

Este ano de enfrentamento à pandemia de Co-
vid-19 foi de ainda mais demandas, trabalho e 

realizações para o mandato da deputada Lucia-
ne Carminatti.

Entre as cinco leis de sua autoria sanciona-
das em 2020 estão a que proíbe a demissão de 
professores temporários da rede estadual e a 
que autoriza atendentes de farmácias a recebe-
rem denúncias de violência contra a mulher, am-
bas durante o período de calamidade pública. 

Cumprindo seu papel de fiscalização, 
Luciane atuou como vice-presidente da Co-
missão Especial de Fiscalização dos Gastos 
Públicos durante a pandemia, convocou os 
secretários estaduais da Educação, Assistên-
cia Social, Saúde e Fazenda para explicações 
na Alesc, coordenou a articulação entre Alesc, 
governo e entidades para efetivar repasse 
inédito aos 13 consórcios intermunicipais 
de saúde e, ainda, participou ativamente das 
seis audiências públicas regionalizadas para 

Este ano de pandemia reforçou a importância do SUS, da ciência e 
de uma gestão pública comprometida com a vida das pessoas; da 
honestidade, do trabalho e da solidariedade como nossos valores 

fundamentais

Muito trabalho e compromisso com a 
vida para enfrentar ano de pandemia

Parlamentares
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Luta pela educação 
como prioridade

Na área da educação, Luciane protagonizou 
o debate para conscientizar e buscar defi-

nições sanitárias para o retorno seguro às esco-
las e representou a Alesc nos grupos de traba-
lho para as estratégias desse retorno. 

Além disso, articulou a retomada das ati-
vidades educacionais nos espaços privativos 
de liberdade, as negociações entre governo e 
escolas particulares de pequeno porte para au-
xílio financeiro compensatório e fez denúncia 
ao TCE-SC para fiscalização dos kits de alimen-
tação escolar da rede estadual, a qual resultou 
em recomendação do órgão de controle ao go-
verno para correção das irregularidades.

“Com ou sem pandemia, a educação se-
gue sendo a prioridade entre as prioridades 
do nosso mandato. Profissionais do setor, es-
tudantes e familiares podem contar sempre 
com a nossa voz.”.

debater ações de enfrentamento à Covid-19.
Na área de assistência social, destaca-se 

a criação do comitê Suas/Covid-19, com ar-
ticulação de 11 entidades da sociedade civil, 
para defesa e apoio ao íntegro desempenho 
do Sistema Único de Assistência Social du-
rante a pandemia, bem como a conquista de 
mais R$ 15 milhões para o setor, em repasses 
estaduais complementares aos municípios 
para enfrentamento à pandemia.

Luciane Carminatti também garantiu a 
compra integral dos produtos da agricultura 
familiar para os kits de alimentação escolar 
da rede estadual e tem atuado diretamen-
te para efetivar ações de socorro ao campo, 
diante da pior estiagem dos últimos 70 anos. 

Na cultura, a parlamentar garantiu o re-
passe de R$ 2 milhões da Alesc e articulou a 
contrapartida de mais R$ 2 milhões do go-
verno estadual para renda emergencial aos 
trabalhadores do setor.
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162162

Luiz Fernando Vampiro
MDB

Idade: 47 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Sul Catarinense
Mandato: 2015-2019 | 2019-2023

Cuidar da saúde e do bem-estar do cata-
rinense, diante do novo cenário de pan-

demia, foi a prioridade do deputado Luiz 
Fernando Vampiro em 2020. Com ações efeti-
vas, o parlamentar foi responsável por diver-
sas medidas e projetos que viraram leis em 
Santa Catarina, minimizando o impacto da 
Covid-19. Vampiro foi autor do projeto para 
que toda a linha de crédito do Badesc neste 
ano fosse direcionada às micro e pequenas 
empresas. Também garantiu a prorrogação e 
parcelamento das contas de energia, água e 
gás dos afetados pela crise econômica que a 
pandemia causou. 

Por meio de projeto conjunto da banca-
da do MDB, que o deputado lidera, medica-
mentos, produtos e equipamentos médicos 
e hospitalares, relacionados ao coronavírus, 
passaram a ter isenção de ICMS. Esta medida 
está contribuindo no tratamento dos doen-

Exemplo de superação, Santa Catarina vai vencer a pandemia.
Nossa atuação tem sido voltada à saúde dos catarinenses e à 

retomada da economia, auxiliando os setores produtivos. 
É preciso união de esforços e compromisso

Vampiro apresenta soluções para 
enfrentamento à Covid-19 e 
minimização de impactos 

Parlamentares
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Outros projetos

Vampiro também foi responsável por outros 
projetos e leis que garantem mais qualida-

de de vida e desenvolvimento em Santa Catari-
na. Entre eles, a lei que prevê a disponibilização 
de um quarto separado para as mães que pas-
sam pelo nascimento de um bebê morto, após 
seis meses de gestação ou ainda no ventre. 

Para auxiliar os setores produtivos, Vampi-
ro coordenou a Frente Parlamentar do Gás Na-
tural, intermediando diversas reuniões e even-
tos com foco no setor em 2020. 

Outras leis de autoria do deputado são: a 
que garante agilidade ao repasse de recursos 
para os municípios em situação de emergên-
cia; a que obriga a publicação da relação de 
medicamentos distribuídos pelo SUS; e a que 
concede a Gaspar o título de Capital Catarinen-
se da Moda Infantil.

tes e ajuda as empresas que os produzem. 
Vampiro também apresentou, em par-

ceria com o deputado Jerry Comper, projeto 
para o reconhecimento do transporte públi-
co municipal e intermunicipal como essen-
cial para a população durante o período de 
aplicação das normas referentes à contenção 
do coronavírus, com a devida fiscalização.

Luiz Fernando Vampiro ainda foi o relator 
da medida provisória do governo do Estado 
sendo favorável à liberação de um auxílio fi-
nanceiro para representantes do setor cultu-
ral afetados pela pandemia.  

Fruto de uma parceria importante com li-
deranças locais, o deputado garantiu, ainda, 
mais de R$ 6 milhões em emendas para au-
xiliar os municípios catarinenses neste ano. 
Essas foram algumas das medidas do parla-
mentar para minimização dos impactos do 
coronavírus em Santa Catarina. 
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Marcius Machado
PL
Idade: 41 anos
Formação/Profissão: Advogado, formado e 
pós-graduado em Ciência Política, palestrante e 
practitioner em PNL Sistêmica
Base Eleitoral: Serra Catarinense
Mandato: 2019-2023

O deputado Marcius Machado é filiado ao 
Partido Liberal (PL), foi o mais votado da 

coligação em 2018 e é o único deputado esta-
dual da Serra Catarinense. 

Marcius é advogado por profissão, cientis-
ta político por formação, palestrante e político 
por vocação. O ano de 2020 foi de muitas ad-
versidades e bastante atípico, mas não impe-
diu que o deputado se dedicasse ao combate 
à pandemia e também aos interesses da Serra 
Catarinense. 

Mesmo com atividades remotas, a equipe 
do seu gabinete continuou trabalhando para a 
conclusão de projetos importantes. O gabine-
te é o único com uma equipe de engenharia 
e arquitetura preparada para produzir projetos 
e fiscalizar obras realizadas por meio de emen-
das impositivas. Esta equipe exclusiva e inédita 
é responsável por elaborar os projetos (auxi-
liando as prefeituras que não dispõem de equi-
pe própria) e fiscalizar as obras que são resul-

Um vendedor de sonhos como político e um transformador
de vidas como palestrante

Muito trabalho para
enfrentar um ano atípico

Parlamentares

165165

Causa animal e pandemia 

Coordenador da Frente Parlamentar de Pro-
teção Animal, o deputado Marcius Macha-

do é autor de projetos de lei e proposições em 
prol da causa. Uma das grandes vitórias foi 
trazer de volta à pauta de discussão do ple-
nário o projeto de lei que garante o direito de 
alimentar animais de rua. 

A pandemia do novo coronavírus tam-
bém fez com que os trabalhos fossem vol-
tados para o combate ao vírus. Foram cinco 
projetos de lei e um deles visava o veto do 
pagamento de contas de água e energia elé-
trica dos hospitais filantrópicos. Este projeto 
chegou a ser aprovado em plenário, mas foi 
vetado pelo governador. Marcius Machado 
também lutou pela abertura dos leitos de 
hospitais, principalmente do Hospital Tereza 
Ramos, em Lages, para melhor atender aos 
pacientes acometidos pela Covid-19.

tado das emendas destinadas aos municípios. 
Quando os casos de coronavírus começa-

ram a aumentar no estado, o deputado logo 
propôs benefícios para os hospitais e profis-
sionais que lutam bravamente para o enfren-
tamento do vírus. Marcius insistiu e cobrou do 
governo a abertura da nova ala do Hospital 
Tereza Ramos. E obteve êxito. Hoje o espaço é 
ocupado por pacientes infectados pelo vírus. 

Neste ano foram pagas as emendas impo-
sitivas do parlamentar e a Serra Catarinense foi 
a maior beneficiada. Foram quase R$ 7 milhões 
destinados para a região – o deputado olha 
com carinho para a saúde, educação, infraes-
trutura e lazer da população. Todos os inte-
grantes da Associação de Municípios da Região 
Serrana (Amures), a qual o deputado represen-
ta, foram contemplados com recursos. 

Neste ano, Marcius foi autor de 99 indica-
ções, 60 moções, 44 pedidos de informação e 
18 requerimentos. 
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Marcos Vieira
PSDB
Idade: 67 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Grande Florianópolis / Oeste 
Catarinense
Mandato: 2007-2011 | 2011-2015 | 2015-2019 | 
2019-2023

Em um ano de desafios, o deputado Mar-
cos Vieira (PSDB) se destacou em meio 

ao protagonismo da Alesc na pandemia de 
Covid-19. Em seu quarto mandato e presi-
dindo a Comissão de Finanças e Tributação, 
foi responsável por importantes projetos 
para os catarinenses. 

2020 começou com destaque para a 
defesa do agricultor. Marcos Vieira liderou 
a luta pela manutenção da alíquota zero de 
ICMS nos defensivos agrícolas, quando a 
intenção do governo era taxar em até 17%. 
Em 11 de março, a Alesc recebeu a maior 
audiência pública de sua história, com 
mais de 2 mil agricultores. 

Logo depois, vieram as restrições im-
postas pela pandemia e sessões virtuais 
passaram a ser rotina dos parlamentares. 
Com a decretação de situação de emer-
gência, foi criada a Comissão Especial de 
Acompanhamento de Gastos na Pande-
mia, presidida pelo deputado. Foi com o 

Foi um ano difícil, com muitos desafios impostos, mas a 
Assembleia Legislativa cumpriu plenamente com seu dever de ser 
protagonista em questões relevantes para a vida dos catarinenses

Marcos Vieira se destaca em
ano de protagonismo da Alesc

Parlamentares
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Defesa das rodovias 

O deputado Marcos Vieira sempre se desta-
cou na defesa de melhorias nas rodovias 

catarinenses. Em 2020, por meio de indica-
ções feitas ao governo do Estado, avançaram 
tratativas pela pavimentação de rodovias 
como a SC-350 (que liga Abelardo Luz a Pas-
sos Maia); a SC-492 (Romelândia a São Miguel 
da Boa Vista); a SC-154 (Vargeão a Ipumirim), 
a SC-155 (Ipuaçu a Abelardo Luz); e ainda as 
rodovias que ligam Maravilha a Bom Jesus do 
Oeste e de São Domingos até a divisa com o 
Paraná, no município de Mariópolis, que se 
tornará uma nova porta de entrada ao estado.

Além disso, o deputado Marcos Vieira 
também preside a Frente Parlamentar em 
Defesa da SC-283, uma das principais vias de 
escoamento da produção do agronegócio, e 
teve papel importante na federalização da SC-
163, no trecho de Itapiranga até São Miguel 
do Oeste.

trabalho da comissão, após denúncias na 
imprensa, que foram detalhadas irregulari-
dades na compra de respiradores, que re-
sultaram na CPI dos Respiradores.

A comissão especial também organi-
zou as audiências públicas regionalizadas, 
que reuniram virtualmente prefeitos e re-
presentantes de hospitais com os secretá-
rios estaduais de Saúde e da Fazenda, para 
ouvir demandas dos municípios no comba-
te ao coronavírus. O resultado das audiên-
cias foi muito elogiado por todas as partes.

Na Comissão de Finanças e Tributação, 
destaque para a emenda de R$ 20 milhões 
para os Consórcios Intermunicipais de 
Saúde, que facilitará o acesso aos investi-
mentos nos pequenos municípios. Outra 
conquista histórica foi a aprovação das 
emendas parlamentares impositivas, que a 
partir deste ano passam a ter o pagamen-
to obrigatório pelo governo estadual. A lei 
que alterou a Constituição Estadual é de 
autoria do deputado Marcos Vieira. 
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Marlene Fengler
PSD
Idade: 51 anos
Formação/Profissão: Graduada
em Letras pela UFSC
Base Eleitoral: Oeste/ Grande Florianópolis
Mandato: 2019-2023

A deputada Marlene Fengler apresentou 
neste ano 40 proposições, entre proje-

tos de leis, requerimentos, pedidos de infor-
mações e moções, no período de março até 
novembro, sendo quase metade delas rela-
cionadas à pandemia de Covid-19 em Santa 
Catarina. 

À Secretaria de Estado da Saúde soli-
citou informações sobre implantação de 
novos leitos de UTI Covid nos hospitais da 
macrorregião Grande Oeste; entrega de res-
piradores e de kits para realização de exa-
mes e, ainda, questionou acerca do atraso 
de repasses financeiros aos hospitais filan-
trópicos. Também encaminhou ao Executi-
vo pedido de isenção por um ano e meio de 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) aos produtos adquiridos pe-
las escolas particulares, além de benefícios a 
outros setores afetados.

Como presidente da Escola do Legisla-
tivo Deputado Lício Mauro da Silveira, de-

Se queremos mudar algo com o qual não  concordamos, precisamos 
sair da zona de conforto e fazer a nossa parte, ou ao menos tentar

Deputada Marlene Fengler destaca 
ações do segundo ano de mandato

Parlamentares
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Leis e outros 
projetos em tramitação 

A lei 17.968/2020, de autoria da deputada Marlene 
Fengler, que permite que animais domésticos e de 

estimação visitem pacientes internados em hospitais 
privados e públicos, foi sancionada no início do ano. 
A norma diz que a visita somente ocorrerá com auto-
rização dos hospitais e respeitando critérios técnicos. 
Vários outros PLs da deputada continuam em trami-
tação na Alesc, entre os quais destacam-se: garantia a 
mães surdas o direito à presença de tradutor e intér-
prete de Libras durante o parto e após, em hospitais e 
maternidades; BOs das polícias civil e militar deverão 
indicar se a vítima é pessoa com deficiência; proibição 
de queima e soltura de fogos de artifício com estampi-
do; videomonitoramento de obras públicas custeadas 
direta ou indiretamente com recursos públicos; obri-
gatoriedade de maternidades e hospitais oferecerem 
treinamento a pais e responsáveis de recém-nascidos 
sobre primeiros socorros em casos de engasgamento, 
entre outros projetos apresentados.

terminou que fossem mantidas abertas as 
inscrições gratuitas dos 22 cursos de ensino 
a distância (EaD) e que conteúdos presen-
ciais fossem adaptados ao formato virtual. 
Ainda, participou de lives e debates virtuais 
para incentivar a participação feminina na 
política e sobre ações de proteção às mu-
lheres vítimas de violência. Como integran-
te da Bancada do Oeste, atuou especial-
mente em relação a três questões durante 
o ano: suporte aos hospitais da região em 
função da pandemia, impactos da estia-
gem aos produtores e más condições das 
rodovias. A parlamentar solicitou ao gover-
no estadual a definição de ações mitigado-
ras aos efeitos da seca. Sobre as rodovias, 
a deputada Marlene Fengler e os demais 
membros do colegiado acordaram que a 
Bancada do Oeste apresentará emenda ao 
orçamento estadual de 2021 para recupe-
ração de trechos de dez rodovias do Oeste, 
Extremo Oeste e Meio Oeste.
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Mauricio Eskudlark
PL
Idade: 62 anos
Formação/Profissão: Delegado Aposentado/ 
Advogado
Base Eleitoral: Oeste / Vale do Itajaí
Mandato: 2006 *Suplente | 2011-2015 – (assumiu 
como suplente e efetivado em 2013) | 2015-2019 | 
2019-2023

A pandemia deixou grandes marcas no 
mundo. Para o deputado Mauricio Esku-

dlark, todos perderam com o coronavírus. 
“Foi e está sendo difícil em um ano que ficará 
marcado para sempre, mas é a força do catari-
nense que vai fazer com que nós sigamos em 
frente”, avalia. 

Apesar das dificuldades impostas com o 
distanciamento e o isolamento social, o depu-
tado manteve seu trabalho em ritmo intenso. 
2020 foi o ano em que os parlamentares mais 
aprovaram projetos. A qualidade e o resultado 
que a população esperava não foram afetados 
pela pandemia, na Assembleia Legislativa.  

Além de diversas propostas de comba-
te ao coronavírus, aprovadas no Parlamen-
to,  Eskudlark se manteve próximo dos mu-
nicípios. Setores como saúde, segurança, 
educação e infraestrutura seguiram sendo 
pauta do mandato.

Presidente da Comissão de Segurança 
Pública da Alesc, Eskudlark defendeu inves-

A pandemia mudou a rotina. Mas não alterou a forma de trabalho

Eskudlark avalia 2020
como ano atípico e desafiador

Parlamentares
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Saúde é prioridade 

O alto número de mortes, os leitos de UTI 
lotados e a falta de equipamentos mos-

traram que é preciso estar preparado diante 
de uma crise. “Nenhum país vai sair ileso da 
pandemia, os sistemas de saúde no mundo 
entraram em colapso. Mas nada se compara 
à perda de uma vida.” 

Além das mortes, muitas empresas que-
braram e milhares de postos de trabalho 
foram fechados. Como deputado, Eskudlark 
sempre defendeu a vida, afinal saúde é prio-
ridade, mas também foi preciso dar atenção 
à manutenção dos empregos. 

Em meio a essa situação, os catarinenses 
ainda foram surpreendidos com o caso da 
compra milionária de respiradores que não 
foram entregues, a intenção do governo em 
abrir um hospital de campanha com gastos 
milionários e a equiparação salarial dos pro-
curadores do Estado. 

timentos, melhorias e liderou o movimento 
para resolver o impasse da Indenização por 
Regime Especial de Serviço Ativo (Iresa). Po-
liciais civis, militares e bombeiros estavam 
prestes a perder uma conquista histórica e 
poderiam sofrer uma perda salarial. “Conse-
guimos a incorporação da Iresa ao salário por 
meio de uma proposta que virou lei em Santa 
Catarina”, comemorou. 

Coordenador da Bancada do Oeste em 
2020, encarou o grande desafio da estiagem. 
À frente do colegiado, liderou reuniões com 
agricultores, entidades representativas, go-
verno do Estado e demais deputados a fim de 
encontrar soluções para a grave crise. 

Na infraestrutura, não faltaram manifes-
tações, cobranças e fiscalizações. O deputado 
Eskudlark esteve por duas vezes com o minis-
tro e pediu a retomada das obras da BR-163 
– a qual considera a pior rodovia de Santa Ca-
tarina. O parlamentar também solicitou o tér-
mino das BRs 282 e 470 
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Mauro de Nadal
MDB
Idade: 49 anos
Formação/Profissão: Bacharel em Direito com
especialização em Gestão Pública e Empresário
Base Eleitoral: Extremo-Oeste/Oeste
Mandato: 2011-2015 | 2015-2019 | 2019-2023

2020 foi o ano onde nos aproximamos de 
pessoas que viviam distantes por meio da 

tecnologia, onde o isolamento trouxe a apro-
ximação. Vivemos instabilidades climáticas 
como vendavais e uma forte estiagem. Mas o 
povo catarinense mais uma vez mostrou sua 
garra. Ergueu a cabeça e seguiu em frente. 
Deixou para trás a tristeza, sorriu e fez o Esta-
do se destacar mais uma vez. O agronegócio 
é o coração que pulsa forte, responsável por 
34% do PIB e 72% das exportações de SC. 

Na busca constante em ajudar os ca-
tarinenses, o vice-presidente da Alesc, de-
putado Mauro De Nadal (MDB) obteve im-
portantes conquistas, como o projeto que 
regulamenta a lei 14.675, fixando regras 
para a construção de cisternas em proprie-
dades rurais.

Um projeto inovador na Alesc, em par-
ceria com a Udesc foi implementado: o Ga-
binete Lixo Orgânico Zero.  Um processo 
simples e sem custos, que visa a destinação 

Um ano difícil, um inimigo invisível, e o povo catarinense 
mostrando mais uma vez sua força, coragem e dedicação

Ouvir as demandas e realizar
ações que transformam a vida dos 
catarinenses, esse é o nosso trabalho

Parlamentares
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Mais de R$ 12 milhões
para o Extremo Oeste

O crescimento econômico dos municí-
pios e o bem-estar dos catarinenses é 

uma preocupação permanente do traba-
lho do vice-presidente da Alesc, deputa-
do Mauro De Nadal. A presença constante 
nos 75 municípios base de trabalho faz o 
parlamentar entender e buscar ações di-
recionadas para as necessidades de cada 
local. Fruto deste trabalho e presença, fo-
ram destinados,por meio de emenda im-
positiva, somente em 2020 mais de R$ 12 
milhões, os quais são investidos em saú-
de, educação, agricultura e infraestrutura. 
“Essa é uma forma de ajudarmos a nossa 
região, atendendo realmente às suas ne-
cessidades, destinando uma porcentagem 
do orçamento do Estado para o que real-
mente a comunidade precisa.”

correta do lixo orgânico. O projeto foi ex-
pandido aos municípios do extremo oeste.

A movimentação econômica do extre-
mo oeste também teve o apoio de Nadal. 
A emenda ao projeto de lei 17.762/19 ga-
rantiu que produtos oriundos de países 
membros do Mercosul, exceto Uruguai, que 
recebem beneficio fiscal, dê entrada pelos 
portos secos do Estado. Outra ação impor-
tante é a implantação de um pólo logístico 
no município de Dionisio Cerqueira. Hoje a 
região recebe uma movimentação aduanei-
ra de R$ 320 milhões, que aumentará para 
mais de R$ 5 bilhões em produtos. Econo-
mia que movimentará a região Oeste.

A preocupação com a questão social, 
garantindo a inclusão,  é  bandeira de Nadal. 
Após a lei que instituiu a Carteira de Identi-
ficação do Autista, o deputado apresentou 
o projeto que garante pelo menos uma ses-
são de cinema adaptada para pessoas com 
o Espectro Autista e Síndrome de Down.
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Milton Hobus
PSD

Idade: 62 anos
Formação/Profissão: Empresário
Base Eleitoral: Alto Vale do Itajaí
Mandato: 2015 -2019 | 2019-2023

O ano de 2020 foi um dos mais difíceis 
para o mundo, para o país e, consequen-

temente, para Santa Catarina. Crise na saúde 
e na economia, desemprego em alta e em-
presas fechando. Mas esse cenário mostrou 
para a população a importância das decisões 
dos deputados, da fiscalização e do zelo com 
o dinheiro público. O deputado Milton Ho-
bus participou de grandes debates e elabo-
rou leis que foram essenciais no período.

Líderes precisam tomar posições fortes. 
Foi assim que Hobus obteve popularidade 
até fora do estado, ao defender que a para-
lisação das atividades deveria ocorrer com 
planejamento, muito diferente do que ocor-
reu em Santa Catarina. Como empresário, 
cobrou medidas para conter a escalada do 
desemprego. 

Na mesma linha, teve atuação impor-
tante na tentativa do governo catarinense 
de contratar um hospital de campanha por 
R$ 76 milhões, uma medida equivocada. De-

Como no ano passado, quando nós deputados fizemos justiça 
tributária e votamos contra o aumento de impostos, neste ano 
evitamos perdas para os cofres públicos com os equívocos do governo 

do Estado nesta pandemia

Cenário mostrou importância
dos deputados, da fiscalização
e zelo com o dinheiro público

Parlamentares
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Sem aumento
de tarifas e impostos

Congelar qualquer tarifa de serviços públi-
cos em momento de pandemia deveria ser 

a missão de todo o gestor público. Mas não foi 
assim em Santa Catarina, com aumentos na 
água e na energia elétrica. Essa foi outra bata-
lha de Hobus, que criou a lei 163/2020, proibin-
do qualquer reajuste tarifário em período de 
calamidade pública. A lei foi vetada pelo go-
vernador, mas o veto foi derrubado.

“Essa crise e as implicações que vieram 
com a paralisação das atividades econômicas 
trouxeram um enorme impacto no bolso das 
famílias, principalmente o desemprego. É inad-
missível reajustes de tarifas e aumentos de im-
postos neste momento”, destaca.

Além disso, o deputado também foi autor 
de uma proposta de sustação de atos que der-
rubou portaria do Estado que aumenta a conta 
de luz para famílias do campo. 

fendeu que o correto seria ampliar os leitos 
de forma regional na estrutura hospitalar 
existente, o que efetivamente acabou acon-
tecendo. Além de fazer uma lei (132.1/2020) 
proibindo que uma licitação seja feita em 
menos de 48 horas, o parlamentar também 
foi autor de pedido ao Tribunal de Contas do 
Estado para averiguar a contratação. Isso fez 
com que o governo recuasse do equívoco, 
protegendo o dinheiro do contribuinte.

Hobus também esteve presente na CPI 
dos Respiradores, que investigou a compra 
de aparelhos fantasmas pagos antecipada-
mente pelo governo. Ao longo de três meses, 
participou de 21 reuniões (32 depoimentos e 
60 horas de oitivas). 

“A Alesc fez o seu trabalho: protegendo 
o dinheiro público e evitando que o Estado 
prejudicasse o povo. Se não fôssemos nós 
parlamentares e os trabalhadores, Santa Ca-
tarina teria enfrentado uma crise muito pior”, 
destaca Hobus.
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Moacir Sopelsa 
MDB
Idade: 74 anos
Formação/Profissão: Agropecuarista
Base Eleitoral: Amauc e Grande Oeste
Mandato: 1999-2003 | 2003-2007 | 2007-2011 | 
2011-2015 | 2015-2019 | 2019-2023

O enfrentamento da pandemia e a necessida-
de de seguir os protocolos de saúde esta-

beleceram novos desafios para os catarinenses 
em 2020. Contudo, a missão de trabalhar para 
melhorar a vida das pessoas não parou. O de-
putado Moacir Sopelsa permaneceu focado na 
defesa da agricultura, do agronegócio, da infra-
estrutura e da educação. Em função do corona-
vírus, Sopelsa dedicou atenção especial à saúde 
pública.

“De um momento para o outro tudo mu-
dou e, desde os primeiros relatos da pandemia 
de Covid-19, trabalhamos para que o impacto 
na vida dos catarinenses fosse o menor possível. 
Sobretudo, trabalhamos para melhorar a infra-
estrutura dos hospitais”, enfatizou Sopelsa.

Paralelamente aos desafios da pandemia, 
o trabalho na Assembleia Legislativa foi desa-
fiador, a pauta da tributação do ICMS sobre os 
defensivos agrícolas foi uma ação importante 
defendida pelo parlamentar.

Desde o primeiro momento sempre votei a favor dos bons projetos 
e, quando não concordei, trabalhei para convencer o governo sobre 

os pontos a serem mudados

Mesmo com a pandemia, 
o trabalho parlamentar não parou

Parlamentares
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Sopelsa já destinou mais
de R$ 10 milhões a municípios 

Agricultura, saúde, educação e infraestrutu-
ra têm sido as prioridades dos municípios 

atendidos pelo deputado Sopelsa, que já des-
tinou mais de R$ 10 milhões em emendas nos 
últimos dois anos. 

A população do Alto Uruguai Catarinense 
recebeu a maior parte dos investimentos. “Es-
tamos atendemos os pedidos dos prefeitos, ve-
readores e lideranças em relação às demandas 
de cada município. Eu sou um deputado mu-
nicipalista e fico muito feliz em poder ajudar a 
todos”, destacou Sopelsa.

Somam-se a esses recursos outros R$ 2,5 
milhões para a agricultura (compra de máqui-
nas e equipamentos). “Esse dinheiro vai facili-
tar a vida da nossa gente que vive no campo, e 
que precisa ter a mesma qualidade de vida das 
pessoas que estão na cidade”, resumiu.

“Desde o primeiro momento sempre votei 
a favor dos bons projetos e, quando não concor-
dei, trabalhei para convencer o governo sobre os 
pontos a serem mudados”, resumiu.

O deputado liderou um movimento contrá-
rio ao aumento do ICMS dos defensivos. “Con-
vencemos o governo que aumentar o imposto 
não era a melhor decisão, pois impactaria nega-
tivamente em toda a cadeia produtiva.” 

Sopelsa teve ainda participação destacada 
quando um ciclone atingiu Santa Catarina, cau-
sando grandes prejuízos para os agricultores, 
perda de produção, destelhamento em proprie-
dades, falta de luz que prejudicou a ordenha de 
leite e armazenamento, entre outros. 

À época, Sopelsa destacou a sensibilidade 
da Alesc ao deliberar que parte dos recursos do-
ados ao governo catarinense fossem destinados 
para os pequenos produtores. Dos R$ 30 milhões 
destinados ao Estado, R$ 5 milhões foram  carim-
bados para a Secretaria de Estado da Agricultura.

176 177176 177Assembleia Legislativa de Santa CatarinaRelatório das atividades parlamentares 2020



178178

Nazareno Martins 
PSB

Idade: 70 anos
Formação/Profissão: Servidor Público Civil
Base Eleitoral: Grande Florianópolis
Mandato:  2019-2023

Este foi um ano atípico, porém muito intenso, 
com muitas demandas e decisões que in-

fluenciaram diretamente na vida da população 
catarinense. Mesmo com a pandemia, o traba-
lho na Assembleia Legislativa seguiu firme e a 
tecnologia foi – e está sendo – uma importante 
ferramenta para o cumprimento da missão e 
compromisso do deputado Nazareno Martins, 
que é trabalhar em prol do povo catarinense. 

Neste segundo ano de mandato, o deputa-
do continuou recebendo e atendendo as prin-
cipais demandas dos municípios. Apresentou 
diversas indicações e requerimentos pautados 
nas necessidades e reivindicações das prefeitu-
ras e comunidades locais do estado. 

Destacam-se três projetos de lei apresen-
tados que visam diminuir o impacto causado 
pela Covid-19, auxiliando os municípios em 
decisões importantes que protegem e benefi-
ciam a população neste período de calamidade 
pública. O primeiro deles objetivou suspender 

É ouvindo os municípios e as comunidades que construímos uma 
Santa Catarina mais segura, estruturada e melhor

O trabalho não pode parar! 

Parlamentares
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Mobilidade urbana
e infraestrutura 

Outra bandeira levantada este ano foi a 
da mobilidade urbana e da infraestrutura de 
espaços públicos. O deputado apresentou 13 
indicações em prol de rodovias e estradas que 
ligam importantes municípios e que necessi-
tam da atenção do Estado para reparos, cal-
çamento, recapeamento e limpeza. Nas visitas 
que fez a alguns municípios, pôde observar 
de perto as condições das principais rodovias 
do estado e constatou que muitas delas preci-
sam de auxílio e soluções urgentes para pro-
blemas pontuais. 

Também apresentou indicações ao go-
verno para que tomasse providências para 
restaurar e reformar alguns espaços públicos 
no estado, como escolas e hospitais que esta-
vam necessitando de reparos. Sugeriu ainda 
a construção de coberturas para quadras de 
esporte de escolas.

a cobrança de todos os tributos de compe-
tência do Estado de Santa Catarina durante a 
vigência do estado de emergência em decor-
rência da Covid-19. Já o segundo pretendeu 
suspender a tramitação de todos os processos 
administrativos e prazos, exceto aqueles de 
natureza urgente, devido ao coronavírus. O 
terceiro projeto visou à prorrogação do prazo, 
por três meses, para o pagamento de aluguel 
de estabelecimentos comerciais fechados em 
razão da pandemia. 

Das 81 proposições apresentadas no 
ano, 13 indicações são referentes à saúde 
pública. Nazareno cobrou do governo do 
Estado medidas para auxiliar os municípios 
mais afetados, como a construção de um 
hospital de campanha em Palhoça. Também 
solicitou que o governo viabilizasse recursos 
financeiros aos municípios para aquisição 
de insumos, equipamentos e contratação de 
profissionais da saúde. 
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Neodi Saretta
PT
Idade: 57 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Oeste / Meio-Oeste
Mandato: 1995-1999 | 1999-2003 | 2011-2015 | 
2015-2018 | 2019-2023

O deputado Neodi Saretta, que é presi-
dente da Comissão de Saúde da As-

sembleia Legislativa, define o ano de 2020 
como um dos mais desafiadores, no qual as 
questões voltadas à área da saúde foram te-
mas centrais dos debates no mundo todo. 
Ainda quando não se sabia a proporção da 
Covid-19, Saretta demonstrou sua preocu-
pação com o avanço da doença e alertou o 
Estado, cobrando medidas urgentes para o 
contingenciamento da pandemia. 

Foram dezenas de reuniões, debates e 
ações buscando a melhor forma de conter 
o agravo da pandemia e evitar o contágio 
das pessoas. A preocupação com a falta de 
equipamentos de proteção individual dos 
profissionais de saúde, de testes para de-
tectar a doença, a falta de recursos às ins-
tituições de saúde e de leitos de UTI, fize-
ram parte dos pedidos do deputado, que 

Não medimos esforços para conter o avanço da pandemia. Nossa 
função, como deputado e à frente da Comissão de Saúde, é cobrar 

e propor ações, principalmente para garantir recursos para o 
atendimento da população

Lição de 2020 é a necessidade
de mais recursos para a saúde

Parlamentares
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Saretta é mais uma vez 
um dos líderes em proposições 

Além da área da saúde, Saretta cobrou do Estado 
ações para auxiliar micro e pequenas empresas, 

trabalhadores informais e agricultores afetados pela 
pandemia. Na área da agricultura, o deputado bus-
cou auxílio aos atingidos pela grande estiagem que 
afetou o estado no início e final deste ano. Pedidos 
para melhorias de rodovias e de reformas em esco-
las também estiveram em pauta. 

Mesmo diante da pandemia, Saretta está entre 
os deputados que mais apresentaram proposições 
na Assembleia Legislativa. Ao longo do ano foram 
304 indicações, 3 moções, 5 projetos de lei, 38 pedi-
dos de informação e 298 requerimentos, totalizan-
do 648 proposições (até o início de dezembro). “Não 
medimos esforços para atender todas as demandas 
da população, até porque, independentemente 
disso tudo que estamos vivendo, o governo tem o 
dever de garantir o andamento de todos os serviços 
que são obrigação do Estado.” 

cobrou ações imediatas do governo. “Não 
medimos esforços para conter o avanço da 
pandemia, e nossa função, como deputado 
e por estar à frente da Comissão de Saúde, 
é cobrar e propor ações, principalmente no 
sentido da garantia de recursos para poder 
atender toda a população.” 

Para 2021, Saretta disse que o que pre-
ocupa é o percentual que o Estado destina-
rá à saúde, bem como o pós-pandemia. “Se 
o Estado investisse o percentual de 15%, 
seriam R$ 224,96 milhões a mais. Em 2021 
mais recursos serão necessários para que 
possamos enfrentar a pandemia e o pós-
-pandemia, para a aquisição de vacinas. 
Além disso, já tínhamos filas grandes de 
espera por exames e cirurgias que aumen-
taram ainda mais e o Estado vai ter que es-
tar preparado para o atendimento dos pro-
cedimentos que ficaram para trás.” 
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Nilso Berlanda 
PL
Idade: 59 anos
Formação/Profissão: Graduado e Pós-graduado 
em Administração de Empresas / Empresário
Base Eleitoral:  Planalto Serrano, Meio Oeste e 
Oeste Catarinense
Mandato: 2012-2014-2016-2017-2018  *Suplente | 
2019-2023

O ano de 2020 ficará marcado na história 
pela pandemia do coronavírus que atin-

giu a todos indistintamente. Mudanças neces-
sárias e quebras de paradigma transformaram 
a vida em sociedade. Novas formas de traba-
lho foram implementadas e na Assembleia Le-
gislativa os deputados tiveram que se adaptar 
às sessões virtuais.

Apesar de todas as dificuldades enfren-
tadas, o deputado Nilso Berlanda conseguiu 
manter e ampliar a produção legislativa, pro-
movendo soluções, muitas delas voltadas à 
prevenção e combate ao vírus. Foram 22 pro-
jetos de lei apresentados, sendo nove deles 
referentes à Covid-19. 

Como 4° secretário da Mesa Diretora, Ber-
landa cumpriu importantes funções em re-
lação ao funcionamento da Casa Legislativa 
visando à proteção dos funcionários, além de 
questões polêmicas envolvendo os processos 
de impeachment do governador do Estado. 

Nosso anseio maior neste momento é que
se encontre um meio de conter o coronavírus. 

É preciso acreditar, ter fé de que tudo voltará ao normal! 
Foi um ano difícil, mas que isso não nos tire a esperança de dias melhores

Berlanda consolida sua atuação
na Alesc em ano de pandemia

Parlamentares
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Grande produção legislativa

Embora em ano de pandemia, o deputado 
Berlanda apresentou 22 projetos de lei em 

2020, dos quais, um deles foi transformado 
em lei. A produção legislativa também contou 
com  indicações, moções, pedidos de informa-
ção e requerimentos. 

Confira os números do segundo ano de 
mandato do deputado Berlanda:

22 Projetos de Lei;
72 Indicações;
8 Moções;
2 Propostas de Sustação de Ato;
9 Pedidos de Informação;
176 Requerimentos.
“Que em 2021 possamos continuar servin-

do aos catarinenses, sempre promovendo as 
transformações de que Santa Catarina precisa. 
Nosso trabalho legislativo reflete os anseios da 
população e estamos sempre prontos a apre-
sentar soluções que contribuam com o desen-
volvimento do estado”, finaliza.

Um dos projeto do deputado foi trans-
formado na Lei n° 17.972, que obriga a fi-
xação de dispensadores com álcool em gel 
nos veículos de transporte coletivo. Os de-
mais projetos são voltados à área da saúde, 
recuperação de setores econômicos atin-
gidos pela pandemia, área ambiental, re-
distribuição de tributos em benefício dos 
municípios, agricultura familiar, isenção de 
taxas, educação, entre outros.

“Este ano foi extremamente difícil para 
todos nós, mas conseguimos manter as 
nossas atividades legislativas. Trabalha-
mos muito para propor ações em relação 
ao coronavírus, assim como para ajudar os 
setores da economia diretamente atingi-
dos pela pandemia. Conseguimos nos rein-
ventar e esperamos que no próximo ano 
o coronavírus esteja controlado para que 
possamos voltar à vida normal”, afirma o 
deputado. 
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Padre Pedro Baldissera
PT
Idade: 63 anos
Formação/Profissão: Padre, Filósofo, Pedagogo e 
Teólogo
Base Eleitoral: Extremo Oeste, mas com atuação 
estadualizada
Mandato: 2003-2007 | 2007-2011 | 2011-2015 |
2015-2019 | 2019-2023

Em meio a uma pandemia, Santa Catarina foi 
obrigada a enfrentar inúmeros problemas 

envolvendo questões ambientais. Diversos 
municípios, como Descanso e Belmonte, no 
Extremo Oeste, enfrentaram a ocorrência de 
tornados e chuvas intensas. Ao mesmo tempo, 
contraditoriamente, a mesma região é hoje a 
mais atingida pela pior estiagem dos últimos 
50 anos. 

O deputado Padre Pedro Baldissera, que 
criou e preside o Fórum para Preservação do 
Aquífero Guarani e das Águas Superficiais, e 
trabalha o tema do meio ambiente há mais 
de duas décadas, apresentou novamente ao 
governo do Estado e à Assembleia Legislativa 
uma série de medidas e projetos para reduzir 
os impactos da estiagem sobre as famílias da 
agricultura e na captação de água para abaste-
cimento das cidades. 

“Há quase 20 anos nós estamos lutando 
para que Santa Catarina e nossos municípios 

Há quase 20 anos nós estamos lutando para que Santa Catarina e 
nossos municípios tratem a água como um bem comum.  Agora, ou os 

poderes públicos nos ouvem, ou comprometemos nosso futuro

Padre Pedro propõe
medidas para gestão da água  

Parlamentares
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Não há razão para
pagar salário vitalício

Responsável pela Emenda 75, aprovada em 
2017 na Assembleia e que acabou com o pa-

gamento de salários vitalícios aos ex-governa-
dores catarinenses, Padre Pedro segue questio-
nando a continuidade dos benefícios aos atuais 
ex-mandatários. Conforme o parlamentar, a ma-
nifestação do Procuradoria Geral da República 
(PGR), neste ano, deixa muito claro que não há 
razão para o pagamento de um salário vitalício, 
a título de aposentadoria, para cargo eletivo. 

“O governador, o ex-governador, o operário 
da fábrica, todos colaboramos para o regime 
geral da previdência e estamos sujeitos a estas 
regras”, afirma. O que precisa ser revisto, na ava-
liação de Padre Pedro, é quanto pagamos aos 
aposentados e aposentadas. De 2006 até hoje, 
Santa Catarina gastou mais de R$ 50 milhões 
com o pagamento dessas aposentadorias. 

tratem a água como um bem comum. Agora, 
ou os poderes públicos nos ouvem, ou com-
prometemos nosso futuro”, defende o parla-
mentar, que entregou ao governador Carlos 
Moisés um relatório com diversas medidas 
para conservação e ampliação da água dispo-
nível no estado. 

Foram mais de 30 pontos considerados es-
senciais por pesquisadores, especialistas, Epa-
gri e instituições que atuam na área da gestão 
hídrica. A articulação com os comitês de bacias, 
redução urgente dos gargalos de desperdício, 
a estruturação de cisternas de pequena, média 
e grande capacidade e uma mudança urgente 
na fiscalização e no trabalho de preservação 
dos mananciais hídricos estão entre os princi-
pais pontos.  

“O nosso Extremo Oeste e Oeste, princi-
palmente, estão vivendo uma situação de de-
solação. Conversamos com famílias que foram 
desestruturadas pela falta deste bem que é es-
sencial à vida”, complementou. 
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Paulinha 
PDT

Idade: 45 anos
Formação/Profissão:  Gestora Pública
Base Eleitoral: Litoral Centro - Norte
Mandato: 2019-2023

O ano de 2020 foi atípico, marcado por 
um cenário de epidemia mundial, que 

engessou Santa Catarina. Mas a deputada 
Paulinha fez da crise superação.  Apesar de 
ter contraído o coronavírus, ela não hesitou 
em sua essência de mulher corajosa e incan-
sável. E tornou 2020 um ano inspirador para 
buscar servir cada vez mais a gente catari-
nense.  

O desafio de servir levou Paulinha a 
aceitar o convite para ser líder do governo 
Carlos Moisés, função em que conquistou 
reconhecimento pela sua coragem e deste-
mor.

Sua trajetória política justifica a essência 
aguerrida. Começou aos 13 anos militando 
nos movimentos sociais e estudantis e pro-
tagonizou uma história de vitória em sua 
vida pública. Foi a primeira mulher eleita 
para ocupar uma cadeira no Legislativo de 
Bombinhas, de onde saiu para ser a primeira 
prefeita do município. E depois de seis anos 

Seja a mudança que você quer no mundo. É por Santa Catarina, pela 
nossa gente, que estamos sempre trabalhando, buscando ações 

efetivas e plenas para o bem servir

Santa Catarina:
inspiração e missão de vida

Parlamentares
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Comprometimento
com toda Santa Catarina

Números traduzem a força de trabalho da 
deputada Paulinha. Foram  44 projetos de 

lei protocolados até agora, mais de 30 indica-
ções e 31 moções. Destaca-se o programa Tem 
Saída, que auxilia na inserção de mulheres ví-
timas de violência doméstica no mercado de 
trabalho; incentivo à economia criativa; organi-
zação de crianças e idosos em casas de prote-
ção e criação da Política Estadual de Incentivo 
e Reinserção Social de Apenados e Egressos do 
Sistema Prisional.  

Comprometida com o estado, cumpriu agen-
da em todas as regiões e assegurou  mais de R$ 6 
milhões em emendas para os municípios.

Líder do PDT e do governo Carlos Moisés, 
presidiu a Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público, uma das mais atuantes da Casa, 
e integrou outras seis comissões, entre elas a de 
Constituição e Justiça. Ainda foi responsável  pela 
criação de frentes parlamentares.

de uma gestão reconhecida, tendo sido re-
eleita com mais de 70% de aprovação, em 
2018 chegou à Alesc com a missão de hon-
rar os quase 52 mil votos de confiança que 
lhe deram a quinta maior votação entre os 
40 eleitos para o Parlamento estadual. 

Assim como 2019, 2020 foi um ano de 
muito trabalho. Aliás, arregaçar as mangas 
e fazer acontecer é lema de vida para Pauli-
nha, que foca em ações concretas que me-
lhorem a vida das pessoas. 

Um exemplo de sua atuação em políti-
cas públicas sociais é a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) da Saúde, de sua auto-
ria, que prevê imunidade tributária sobre a 
seguridade social aos hospitais e unidades 
públicas de saúde, benefício hoje conce-
dido somente aos hospitais filantrópicos. 
Aprovado na Alesc, o texto precisa do aval 
de mais 13 assembleias legislativas para 
chegar à Câmara dos Deputados como Pro-
posta de Emenda à Constituição Federal.
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Paulo Eccel 
PT 
Idade: 55 anos
Formação/Profissão: Advogado e Professor
Base Eleitoral: Brusque
Mandato: 2003-2007 | 2020 *Suplente

Durante pouco mais de 45 dias de man-
dato, o deputado Paulo Eccel retomou 

o ritmo de atuação que marcou sua passa-
gem pelo Parlamento, entre 2003 e 2007. 
Foram 48 proposições, entre emendas ao 
orçamento, projetos de lei, indicações ao 
Executivo e moções.

Conforme Eccel, todas tiveram origem 
em demandas apresentadas pela socie-
dade. Entre os principais projetos está o 
166/2020, que prevê a liberação de recursos 
para obras de pavimentação condicionada 
à inclusão, nos planos,  de ciclorrotas, ciclo-
vias, ciclofaixas e/ou faixas compartilhadas. 
A medida pretende respeitar uma demanda 
cada vez maior de locais seguros e adequa-
dos para o tráfego de bicicletas. “Reduz os 
problemas de trânsito em cidades de médio 
e grande porte, onde a bicicleta é utilizada 
como meio de locomação, e garante segu-
rança não só a quem tem o veículo como 

Todas as nossas propostas tiveram origem em demandas 
apresentadas pela sociedade e priorizaram os mais pobres,

a modernização do Estado e a recuperação da economia

Paulo Eccel apresenta 48 proposições  
em 45 dias na Assembleia Legislativa

Parlamentares*

PLC aumenta idade limite e 
participação feminina nos 
concursos da PM

O projeto de lei complementar 10/2020, apre-
sentado por Paulo Eccel, propõe o aumen-

to de 30 para 35 anos na idade máxima para a 
inscrição em concurso público da Polícia Militar. 
Conforme Eccel, a mudança na idade mínima 
observa uma postura adotada também por 
outros estados, que garantem acesso às fileiras 
da PM até os 35 anos. A segunda mudança pre-
vista na matéria é o aumento de 10% para 30% 
no número de vagas destinadas a mulheres nos 
concursos da PM. 

“Com a aprovação dessa medida garanti-
remos novos avanços nos próximos concursos, 
ao mesmo tempo em que propiciaremos con-
dições para que mais mulheres, ao lado dos ho-
mens, ocupem estes importantes espaços insti-
tucionais”, complementa. 

meio de transporte, mas também de lazer”, 
observa Eccel.

Ele ainda propôs o projeto de lei 
191/2020, que obriga a exibição, ao final 
das sessões nas salas de cinema do Estado 
de Santa Catarina, de informe publicitário 
para advertência contra a pedofilia, o abuso 
e a exploração sexual de crianças e adoles-
centes. Isso é considerado fundamental por 
especialistas, que apontam a necessidade 
de informar a população sobre como iden-
tificar, coibir e denunciar esse tipo de crime.  

Seu último projeto protocolado foi diri-
gido à alimentação escolar, estabelecendo 
percentual mínimo de 35% de alimentos pro-
venientes da agricultura familiar. A medida é 
defendida não só pela comunidade escolar, 
como em estudos que analisam o impacto 
positivo da união entre demandas do poder 
público e movimentação econômica de se-
tores como a produção de alimentos. 
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190190

Ricardo Alba
PSL

Idade: 35 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Vale do Itajaí
Mandato: 2019-2023

As atividades parlamentares restaram pre-
judicadas devido à Covid-19, caso, por 

exemplo, dos trabalhos da Comissão de De-
fesa dos Direitos do Idoso, presidida pelo de-
putado Ricardo Alba. Estavam previstos três 
seminários regionais em Caçador, Lages e 
Blumenau para 2020, porém os eventos tive-
ram que ser cancelados devido à pandemia. 
Outros três desses seminários (Chapecó, Join-
ville e Criciúma) já haviam sido realizados em 
2019, como parte da programação elencada 
pela comissão.

Da mesma forma ficaram prejudicados os 
trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa 
do Vale do Itajaí. Depois dos ótimos resulta-
dos conquistados pelo trabalho desenvolvi-
do em 2019, quando 70% das demandas le-

Trabalhamos incessantemente nas questões relacionadas à 
Covid-19, tanto nas questões de saúde quanto na defesa da 

necessidade de retomada da economia, como forma de preservar 
emprego e renda das famílias

Alba, deputado
atuante em ano atípico

Parlamentares

191191

Em defesa da economia

Em 2020, Alba apresentou 4 projetos de lei, 20 
indicações, 6 moções e 2 pedidos de informa-

ção, muitos dos quais relativos à pandemia: 
O Projeto de Lei 95/2020 requer a perma-

nência e obrigatoriedade do profissional fisiote-
rapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 
de Santa Catarina (adulto, neonatal e pediátrico). 
A Indicação 464/2020 solicitou ao governo do 
Estado que destinasse 20 respiradores para o 
município de Blumenau – o que acabou aconte-
cendo. O PL 35/2020 buscava modificar a lei que 
proíbe o corte de água, energia elétrica e gás, 
por falta de pagamento, em finais de semana, 
incluindo a proibição de cobrança de taxa de re-
ligação de pessoas com baixa renda.

Para Blumenau, Alba ainda conquistou o 
posto de emissão de passaporte da Polícia Fede-
ral, uma antiga demanda da região.

vantadas em reuniões microrregionais foram 
solucionadas ou tiveram suas soluções bem 
encaminhadas, o ano de 2020 impediu novos 
encontros com lideranças regionais, mas não 
o processo de cobrança de novos resultados. 
Em nome da frente parlamentar, Alba solici-
tou auxílio para o Vale do Itajaí ao governo 
federal, em razão do ciclone de 30 de junho, e 
solicitou ao governo do Estado recursos para 
a obra de construção do prolongamento da 
Via Expressa (SC-108), em Blumenau.

O deputado Ricardo Alba trabalhou inces-
santemente nas questões relacionadas à Co-
vid, tanto nas questões de saúde, quanto na 
defesa da necessidade de retomada da eco-
nomia, como forma de preservar empregos e 
renda das famílias catarinenses.
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Rodrigo Minotto
PDT

Idade: 47 anos
Formação/Profissão: Advogado e Administrador
Base Eleitoral: Criciúma e Região Sul
Mandato: 2015-2019 | 2019-2023

A tão sonhada pavimentação da rodovia es-
tadual Jacob Westrup (SC-446) está virando 

realidade. A obra, em mais de 8 quilômetros de 
extensão da rodovia, segue em ritmo acelerado 
com investimento do governo do Estado, em 
parceria com as prefeituras de Forquilhinha e 
Maracajá.

Essa realização é uma das principais bandei-
ras do mandato do deputado Rodrigo Minotto, 
e está saindo do papel graças a sua articulação 
com o governador Carlos Moisés e o secretário 
de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira.

No trecho de Maracajá, a obra de aproxi-
madamente 2,5 quilômetros de extensão será 
realizada pelo valor de R$ 3,9 milhões, além da 
contrapartida do município com o material para 
uso nos aterros necessários para a pavimenta-
ção asfáltica. Já em Forquilhinha, o valor licitado 
pelo município foi de R$ 7,9 milhões para pavi-
mentação do trecho aproximado de 5,7 quilô-

Sou dos que acreditam que não se resolvem os problemas da 
economia, que não se gera emprego, que não se melhora a saúde

nem se reduz as taxas de violência sem fazer educação de qualidade
e sem torná-la acessível a todos

Obras na rodovia Jacob Westrup e
SC-442 trarão desenvolvimento
regional para o sul do Estado

Parlamentares

193193

R$ 500 milhões em 
bolsas de estudo em dois anos

A intensa articulação da Frente Parlamentar 
das Universidades na Assembleia Legislati-

va, coordenada pelo deputado Rodrigo Minotto, 
trouxe investimentos significativos, novamente 
em 2020, para o ensino superior catarinense. 
Neste ano, estão sendo investidos R$ 287 mi-
lhões em bolsas dos Artigos 170 e 171. Em 2019, 
o investimento beirou os R$ 200 milhões.

Cerca de 30 mil alunos são beneficiados 
diretamente por essa liberação de recursos do 
governo do Estado. “Sou dos que acreditam que 
não se resolvem os problemas da economia, que 
não se gera emprego, que não se melhora a saú-
de, nem se reduz as taxas de violência sem fazer 
educação de qualidade e sem tornar essa educa-
ção de qualidade acessível a todos”, resume.

metros. A prefeitura também vai contribuir na 
contrapartida com a disponibilização de mate-
riais.

“Essa rodovia significa um marco histórico 
para toda uma região. Teremos, em breve, uma 
ligação rápida entre a BR-101 e a Serra Catari-
nense através da rodovia Jacob Westrup, trazen-
do desenvolvimento, fomentando o turismo e 
contribuindo para o escoamento da produção 
agrícola e do agronegócio”, comemora o depu-
tado.

Ainda no Sul do estado, uma outra impor-
tante obra vai ser concluída graças ao empenho 
do deputado Minotto. Trata-se da rodovia SC-
442, que liga Cocal do Sul ao distrito de Esta-
ção Cocal, em Morro da Fumaça. Essa obra será 
finalizada possibilitando o melhor escoamento 
da produção das empresas, (principalmente da 
Eliane Revestimentos Cerâmicos) e atrairá novos 
investimentos pela proximidade com a BR-101.
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Romildo Titon
MDB
Idade: 66 anos
Formação/Profissão:  Ensino Médio/Técnico em 
Contabilidade
Base Eleitoral: Meio Oeste
Mandato: 1995-1999 | 1999-2003 | 2003-2007 | 
2007-2011 | 2011-2015 | 2015-2019 | 2019-2023

O mandato do deputado Romildo Titon 
em 2020 foi norteado pelo trabalho nas 

bases, ouvindo a comunidade, atendendo 
pleitos e buscando investimentos em áreas 
como infraestrutura, educação, segurança e, 
principalmente, na saúde.  

Em 2020 as emendas impositivas desti-
nadas por Titon atenderam diversas deman-
das da sociedade catarinense, especialmen-
te as destinadas à saúde neste período de 
pandemia.  

Com os repasses, foram adquiridos ôni-
bus e vans destinadas ao transporte de pa-
cientes, além de manutenção e reforma de 
unidades básicas de saúde. 

Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça, ele também atuou conduzindo de-

Em 2020, as emendas impositivas destinadas pelo nosso mandato 
atenderam diversas demandas da sociedade catarinense, 

especialmente as relacionadas à
saúde, cruciais neste período de pandemia

Trabalho nas bases e condução
da CCJ marcam atuação de Titon 

Parlamentares
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Reforço na segurança municipal e 
destinação de emendas 

Entre os pleitos do deputado Titon, ficou evi-
denciado o desejo de aumentar a segurança 

nos municípios, especialmente em Capinzal, no 
Meio Oeste.   

Titon solicitou apoio do Poder Executivo para 
a transferência da sede da 2ª Companhia da Polí-
cia Militar de Capinzal para um prédio municipal, 
com o objetivo de dar às forças policiais do mu-
nicípio um local adequado para o trabalho. Titon 
também viabilizou com o governo do Estado o 
repasse de R$ 1 milhão para a construção do Cen-
tro Integrado de Segurança Pública. 

As emendas destinadas pelo deputado Titon 
foram utilizadas em diversas áreas, como em re-
cuperação de estradas municipais e do interior, 
aquisição de equipamentos para as prefeituras, 
ampliação de escolas e creches, reforma e am-
pliação de unidades básicas de saúde e aquisi-
ção de ônibus e vans para educação, esporte e 
saúde, entre outras.

bates relevantes na comissão mais importan-
te da Alesc.

 No total, mais de 430 matérias legislativas 
que tramitaram nas 32 reuniões ordinárias da 
CCJ  passaram pela análise do deputado Titon. 

Destaque para os projetos relacionados à 
pandemia e à proteção do catarinense neste 
período tão difícil, como por exemplo o PL 
56/2020,  que prorrogou o prazo de recolhi-
mento dos débitos relativos ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS), em função dos impactos 
econômicos e sociais decorrentes da calami-
dade pública causada pelo novo coronavírus.  
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Sargento Lima 
PSL
Idade: 48 anos
Formação/Profissão: Sargento da reserva
remunerada da PM/SC
Base Eleitoral: Nordeste de SC
Mandato:  2019-2023

Uma matéria no site The Intercept Brasil, de-
nunciando fraude na compra de 200 respi-

radores para tratar pacientes de Covid-19, deu 
origem à Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) mais relevante criada pela Alesc desde 
a investigação de desvios na construção da 
Ponte Pedro Ivo, em Florianópolis, nos anos 
1990. A CPI foi presidida pelo deputado Sar-
gento Lima e sugeriu, por unanimidade, que 
fosse apresentado pedido de impeachment 
do governador Carlos Moisés.  

Além disso, a CPI solicitou ao Ministério 
Público a investigação de outras 13 pessoas 
por desvio de finalidade de verbas, enrique-
cimento ilícito, lavagem de dinheiro, peculato 
e formação de organização criminosa. Entre 
elas estão empresários privados e servidores 
públicos.  

Assim que foi escolhido presidente, Lima 
definiu que o trabalho deveria ser célere e o 
relatório final foi votado em pouco mais da 

A CPI dos Respiradores deu um recado claro a servidores públicos 
que participam de compras e a empresários piratas que vêm de 

fora para saquear o Estado, pois serão fiscalizados

CPI dá recado a servidores
e a empresários piratas 

Parlamentares

197197

Sem licitação, mas com limites  

A Covid-19 concentrou o debate na Alesc 
em 2020. O deputado Sargento Lima pro-

pôs restrições ao período que o governo teria 
para fazer compras sem licitação. E por enten-
der que o isolamento social deveria ser ver-
tical, defendeu o funcionamento de setores 
como escolas e transportes.  

Das emendas parlamentares, Lima desti-
nou R$ 4,3 milhões a Joinville. O maior volu-
me foi para hospitais que atendem a região 
Nordeste. Ainda foram beneficiadas a segu-
rança pública e a educação. 

Lima liderou o debate sobre a incorpora-
ção da Iresa aos salários dos policiais e bom-
beiros militares. A Iresa é uma indenização ao 
pessoal da ativa e a incorporação nivelará o 
tratamento entre os agentes da segurança. 
Ele propôs e presidiu a comissão que debateu 
o tema e o resultado foi o consenso pela in-
corporação.

metade dos 120 dias regimentais. Outra carac-
terística da CPI foi o amplo direito à palavra, 
tanto dos membros quanto dos depoentes.  

Quando o trabalho da comissão foi con-
cluído, o presidente disse que “A CPI deu um 
recado claro a servidores públicos que partici-
pam de compras e a empresários piratas que 
vêm de fora para saquear o Estado, pois serão 
fiscalizados”. 

Além de presidir a CPI dos Respiradores, 
Sargento Lima integrou o Tribunal Especial 
que julgou o impeachment do governador 
Carlos Moisés e da vice-governadora Danie-
la Reinehr. O pedido, porém, foi baseado em 
outra denúncia: suposta irregularidade no au-
mento salarial dos procuradores do Estado.  

Lima entendeu que Moisés deveria ser 
responsabilizado. Porém, seria injusto incluir a 
vice, que substituiu o governador por alguns 
dias e que teve as funções limitadas pela falta 
de suporte administrativo. 
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Ulisses Gabriel
PSD

Idade: 38 anos
Formação/Profissão: Advogado e delegado
Base Eleitoral: Sul do Estado
Mandato:  2020 *Suplente

“Foram dias de luta, de aprendizado e de ba-
talhar por Santa Catarina.” A frase do delega-
do Ulisses Gabriel não poderia ser diferente 

neste período de crise. Ao assumir uma cadeira 
de deputado na Assembleia Legislativa no final 
de fevereiro, o parlamentar deixou um legado 
de 13 projetos de lei, de fiscalização do dinheiro 
público e de muito trabalho em prol da segu-
rança dos catarinenses.

A maior parte das propostas apresentadas 
pelo deputado foi para amenizar o impacto des-
se período de crise na saúde e na área social e 
econômica. Um dos exemplos é o projeto de lei 
que proíbe temporariamente o Estado de enviar 
os débitos dos catarinenses para a dívida públi-
ca. A medida foi aprovada e sancionada pelo 
governo.

Também foi autor de emenda que aumenta 
o limite do programa Juro Zero, elevando o valor 
de crédito de R$ 3 mil para R$ 10 mil para micro, 
pequenas e médias empresas. Além disso, pro-

Neste período de crise, o Legislativo teve papel fundamental ao 
trabalhar de cabeça erguida por mais emprego, mais vagas em 

hospitais e pelo bem-estar dos catarinenses

Atuação pela fiscalização do dinheiro 
público e pela segurança dos catarinenses 

Parlamentares*

199199

Foco na segurança pública

Além de projetos voltados à pandemia da 
Covid-19, o deputado de Orleans atuou 

fortemente no debate sobre a previdência dos 
agentes de segurança. Entre as propostas, ele 
iguala as regras estaduais da categoria às no-
vas normas federais. Inclui também os técnicos 
do IGP no patamar de policiais civis e equilibra 
de forma mais justa as regras de transição de 
servidores da segurança.

Outro projeto para a área é a proibição de 
empréstimos a idosos por telefone e internet. 
A venda de crédito consignado para pessoas 
de mais idade já motivou ações judiciais e mul-
tas a bancos no país.

“Sempre uso o lema de Juscelino Kubits-
chek: trabalhar cada dia como se fossem cinco, 
em prol das quase 30 mil pessoas que deposi-
taram sua confiança em mim e de todos aque-
les que têm esperança em dias melhores.”

pôs que serviços essenciais como água, energia 
elétrica, gás e telecomunicações não possam ser 
suspensos durante calamidade pública, mesmo 
se a família estiver com contas em atraso.

“Jamais vamos deixar de brigar por quem 
precisa e por uma cidade, um estado e um país 
melhores, em especial na saúde, na educação, 
na agricultura, na economia e na segurança, 
bandeiras que defendi como deputado”, desta-
ca Ulisses.

Outra proposta para ajudar os empreen-
dedores catarinenses foi a de tornar prioritá-
rias aquisições públicas feitas pelo Estado de 
microempresas e empresas de pequeno porte, 
ajudando esse setor que gera a maior parte dos 
empregos.

“Como deputado, não recebi diárias, nem 
nomeei assessores, muito menos recebi ressar-
cimento de hospedagem ou usei carro alugado 
da Alesc. Tudo em conformidade com o que 
prometi na eleição”, acrescenta o delegado.
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Sergio Motta 
REPUBLICANOS

Idade: 52 anos
Formação/Profissão: Apresentador de TV
Base Eleitoral: Grande Florianópolis
Mandato: 2019-2023

O ano do deputado Sergio Motta foi pau-
tado em cuidar das pessoas. Desde o 

início da pandemia do coronavírus, as ações 
do deputado focaram em minimizar os pro-
blemas causados pelo vírus aos catarinenses. 
Por meio de proposições e indicações, ele 
buscou proteção à saúde, auxílio ao segmen-
to econômico e principalmente passou a fis-
calizar, com ainda mais rigor, a aplicação dos 
recursos públicos.

Entre todas as proposições que foram 
apresentadas pelo deputado, duas mere-
cem destaque por terem contribuído para 
minimizar os problemas causados pela pan-
demia. Uma delas foi a Lei nº 17.911/2020, 
que determina a vacinação domiciliar para 
todas as pessoas com deficiência motora, 
multideficiências, dificuldade de locomoção, 
doenças incapacitantes e degenerativas em 
Santa Catarina. A conquista reflete na pre-
venção em saúde, na dignidade das pessoas 
e garante uma solução para quem sofre com 

O maior bem de uma sociedade é a família

2020: um ano de muita
luta cuidando dos catarinenses

Parlamentares
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Construção da 
Casa da Mulher Brasileira

Depois de muita persistência e trabalho, o de-
putado Sergio Motta conseguiu em Brasília 

a primeira Casa da Mulher Brasileira de Santa Ca-
tarina, que será construída no município de Tu-
barão. Esta estrutura, que vai atender mulheres 
vítimas de violência doméstica, é uma grande 
ferramenta na luta e combate à violência contra 
a mulher. 

Em conversa com o prefeito do município, 
o deputado também conseguiu a doação do 
terreno. A Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares Alves, já esteve no 
local e garantiu o apoio do governo federal. O 
espaço vai oferecer acolhimento psicológico, ju-
dicial e incentivar a independência econômica. 
Um modelo muito eficaz, com grandes chances 
de sucesso. O objetivo do deputado é implantar 
o projeto em várias regiões do estado.

dificuldades de locomoção, pois permite que 
essas pessoas possam ser vacinadas em casa.

A segunda foi a Lei nº 17.946/2020, que 
torna, em tempos de calamidade pública, o 
atendimento odontológico um serviço es-
sencial. O objetivo é contribuir com a missão 
dos profissionais desta área, que preservam 
a saúde bucal, o sorriso e a qualidade de vida 
dos catarinenses.

Além dos destaques acima, ainda houve 
as indicações que o deputado fez ao governo 
do Estado, tais como a reabertura da rede ho-
teleira; a liberação do transporte coletivo; a 
reabertura das igrejas e templos religiosos; a 
reabertura das autoescolas e retomadas das 
aulas nas escolas públicas e privadas, entre 
outras.

O deputado preside a Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
integra a Comissão de Defesa dos Direitos do 
Idoso e a Comissão de Prevenção e Combate 
às Drogas.
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Valdir Cobalchini 
MDB
Idade: 57 anos
Formação/Profissão: Advogado
Base Eleitoral: Grande Oeste
Mandato: 2009-2010 *Suplente | 2011-2015 | 2015-
2019 | 2019-2023

Cinco projetos de lei tramitando, 85 in-
dicações, 44 moções, cinco pedidos de 

informação, uma proposta de sustação de 
ato e 105 requerimentos. Os números do de-
putado Valdir Cobalchini falam por si neste 
complicado ano de 2020, marcado pela pan-
demia de Covid-19 e crises na área política e 
administrativa. Mesmo com home office e fe-
chamentos constantes da Assembleia Legis-
lativa, Cobalchini seguiu incansável buscan-
do fazer jus ao lema de seu mandato: cuidar 
das pessoas.

“Com todas as crises acumuladas que 
tivemos neste 2020, mais do que nunca os 
agentes públicos foram chamados a mostrar 
comprometimento máximo na missão de re-
presentar os cidadãos”, destaca Cobalchini. 

Entre os projetos de lei, o destaque vai 
para a criação da licença ambiental autode-
claratória. O projeto tem como foco desburo-
cratizar projetos de empreendimentos com 
pequeno impacto ambiental, auxiliando na 

Neste 2020, marcado pela pandemia da Covid-19, cuidar das 
pessoas foi a prioridade máxima do nosso mandato

Com trabalho incansável,
Cobalchini supera ano marcado por crises

Parlamentares
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Crise política e administrativa teve 
Cobalchini na linha de frente

Como se já não bastasse a crise sanitária e econô-
mica provocada pela Covid-19, Santa Catarina 

ainda teve de lidar neste 2020 com uma grave crise 
política e administrativa. O governo do Estado se 
viu mergulhado em uma profunda crise quando o 
site The Intercept Brasil noticiou a compra de 200 
respiradores fantasmas, nunca entregues, por as-
sombrosos R$ 33 milhões.

O relatório final, apresentado no dia 18 de 
agosto, demonstrou fraudes em todo o processo 
de compra dos equipamentos e apontou a respon-
sabilidade de 14 pessoas. “Como vice-presidente 
da CPI, busquei sempre manter a imparcialidade 
e apurar com o máximo de rigor as responsabili-
dades, sem pré-julgamentos”, destaca Cobalchini.

Com as atividades da CPI e a ação da justiça, o 
estado conseguiu bloquear R$ 12 milhões dos R$ 
33 milhões que foram desviados na compra. 

geração de emprego e renda em toda Santa 
Catarina. “O Estado precisa confiar em seu 
cidadão. Se a declaração do imposto de ren-
da é autodeclaratória, por que deveria ser 
diferente em projetos com baixo impacto 
ambiental?”, questiona.

Já nas indicações, a atividade do depu-
tado abrangeu todos os setores da adminis-
tração pública. “Infelizmente, ainda temos 
um grave problema de centralização, com 
a maior parte da estrutura política e admi-
nistrativa de Santa Catarina funcionando 
exclusivamente em Florianópolis”, explica 
Cobalchini. 

Para além da atividade parlamentar 
cotidiana, Cobalchini ainda atuou na Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos 
Respiradores e na Comissão Especial de 
Impeachment criada para apurar as respon-
sabilidades da compra de respiradores que 
não chegaram ao estado durante o pico da 
pandemia de Covid-19.
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Volnei Weber
MDB

Idade: 54 anos
Formação/Profissão: Empresário
Base Eleitoral: Sul Catarinense
Mandato: 2019-2023

2020 foi um ano de muitas conquistas para 
o Sul catarinense, graças aos esforços de 

Volnei Weber pelas demandas da região e por 
mais qualidade de vida aos catarinenses. 

A região recebeu mais de R$ 10 milhões, 
sendo R$ 6 milhões por intermédio de emen-
das impositivas de sua autoria. Ele destinou 
sua quota para a construção da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Tere-
sinha de Braço do Norte e conseguiu mais de 
R$ 1 milhão para dez hospitais da região, além 
de obras de infraestrutura, buscando segu-
rança e conforto para todos os catarinenses. 
As Apaes receberam cerca de R$ 800 mil em 
emendas. 

Ao longo de 2020, Volnei protocolou 53 
indicações, três moções,  projetos de lei, 14 
requerimentos, três pedidos de informação e 
duas proposições. O parlamentar teve cinco 
projetos transformados em lei: sobre o parce-
lamento do solo; a afixação dos direitos dos 

Foi um ano desafiador, atípico e de muito trabalho. Não 
medi esforços para atender as demandas dos catarinenses e 

conseguir recursos para nossa região. O foco foi e sempre será o 
bem-estar da nossa população.

Mais de R$ 10 milhões
para o Sul do estado

205205

Serra do Corvo Branco 
finalmente sai do papel

Outra vitória importante em 2020 foi a 
assinatura da autorização do início do 

processo licitatório que visa à retomada 
das obras na Serra do Corvo Branco, de-
pois de sete anos. Essa era uma das lutas 
de Weber desde antes de assumir como de-
putado estadual e se tornou uma priorida-
de em seu primeiro ano de mandato. Tanto 
que o parlamentar participou de inúmeras 
reuniões e organizou uma audiência públi-
ca em 2019 para tratar do assunto. A Serra 
do Corvo Branco é uma importante ligação 
entre o Sul do estado e a Serra Catarinense, 
além de apresentar um grande potencial 
turístico.  

idosos em ambiente hospitalar; o que proíbe 
a exploração de fosfato; o que institui a rota 
turística Caminhos da Beata Albertina e o que 
trata da inclusão do tipo sanguíneo na Cartei-
ra Nacional de Habilitação (CNH). 

Por causa da pandemia de Covid-19, o de-
putado estudou as melhores alternativas para 
reduzir os impactos econômicos e preservar a 
vida dos catarinenses. Intermediou com o go-
verno a liberação dos leitos de UTI dos hospi-
tais de Tubarão e Laguna. Pediu a isenção de 
ICMS para produtos de prevenção ao corona-
vírus; a prorrogação do recolhimento de ICMS 
pelo prazo de até 120 dias; solicitou a suspen-
são do corte de energia elétrica e água por 60 
dias; e pediu o envio emergencial de equipa-
mentos de proteção individual (EPI) e venti-
ladores mecânicos para os hospitais. Ainda, 
protocolou projetos pela suspensão do prazo 
de validade das certidões públicas e contra o 
aumento abusivo dos produtos. 

Parlamentares
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