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C A D E R N O  L E G I S L A T I V O  
 

A T A S  
 

 

SESSÕES PLENÁRIAS 
 

ATA DA 002ª SESSÃO ESPECIAL 

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2022, 

EM COMEMORAÇÃO DOS 200 ANOS DO NASCIMENTO DE FRITZ MÜLLER 
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Doutor Vicente Caropreso) – Senhoras e senhores, boa noite! Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a presente sessão especial. 

Convido para compor a Mesa as autoridades nominadas a seguir: 

Senhor Presidente da Fundação Catarinense de Cultura Edson Lemos, neste ato, representando o excelentíssimo 

senhor Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva; 

Excelentíssimo senhor Senador da República Esperidião Amin; 

Excelentíssimo senhor Prefeito do município de Florianópolis, Topazio Silveira Neto;  

Senhora Procuradora de Justiça, Monika Pabst, neste ato, representando o excelentíssimo Procurador-Geral de 

Justiça do Estado de Santa Catarina, senhor Fernando da Silva Comin; 

Senhor Secretário Municipal de Cultura de Blumenau, Rodrigo Rogério Ramos, neste ato, representando o 

excelentíssimo Prefeito do Município de Blumenau, senhor Mário Hildebrandt; 

Senhor Ex-Deputado Estadual Marcondes Marchetti, um dos grandes fomentadores de todos esses trabalhos em 

relação ao nosso homenageado. 
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Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi convocada por proposição deste 

Deputado, e aprovada por unanimidade pelos demais Parlamentares, em homenagem aos 200 Anos do Nascimento de Fritz Müller. 

Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. 

(Procede-se à execução do Hino Nacional.) 

Senhoras e senhores, eu gostaria de nominar autoridades presentes a esta sessão: senhor Delegado Regional da 

Polícia Civil do Município de Blumenau, Rodrigo Marchetti; senhora Consulesa Honorária da República Federal da 

Alemanha, em Blumenau, Susanne Klemz Adam; senhor Cônsul Honorário do Reino Unido, em Santa Catarina, Michael 

Delaney; senhora Secretária da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Bárbara Segal; senhora Vice-Presidente 

da Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, Dolores Carolina Tomaselli; senhor Vice-Presidente do 

Centro Empresarial e Científico Brasil-Alemanha, Hans-Dieter Beuthan; senhor Diretor- Geral da Empresa Fiber Optical 

Components, Cristian Kutsa; senhor Diretor da Biosphera Empreendimentos Ambientais, Ike Gevaerd; senhora Presidente 

do Partido Podemos Mulher, do Município de Florianópolis, Eliane Botim, e senhor Assessor Wilson Ney Gonçalves, neste 

ato, representando o Gabinete Parlamentar da excelentíssima senhora Deputada Luciane Carminatti. 

A seguir, teremos a apresentação do vídeo sobre a trajetória do naturalista Fritz Müller, produzido pela Equipe de 

Jornalismo da TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. 

(Procede-se à apresentação do vídeo.) 

Neste momento, faço uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Doutor Vicente Caropreso) - Caras senhoras e senhores, muito boa noite a todos 

os presentes! Quero saudar a todos que estão acompanhando pelos canais da Assembleia Legislativa, rede social, e dizer 

que para mim, hoje, está sendo um dia muito gratificante, uma noite muito gratificante. 

Eu nasci em Blumenau, em 1956, ainda tenho familiares residindo lá, porém, minha mãe nasceu no Estreito, em 

Florianópolis, para ficar consignado isso, Senador. A casa do meu pai resiste ao tempo e ainda está lá, entre 1961 a 1984, 

morei no Bairro Victor Konder. Ali, pertinho, junto à Rua São Paulo, tem uma praça de nome Fritz Müller, lá está o busto do 

homem. Eu cheguei a brincar com meus amigos nessa praça, olhava de longe, o busto do nosso protagonista de hoje, uma 

estátua como há em várias praças do mundo, mas não me chamava muito atenção. 

Estudei na Escola Barão do Rio Branco e, depois, no Colégio Santo Antônio, colégios responsáveis pela 

formação de milhares de pessoas, e, provavelmente, de muitos dos que estão nos vendo neste momento, e até presentes 

aqui. Não me lembro, sinceramente, de terem me falado algo muito marcante, forte, a respeito do Fritz Müller durante o 

primário, na Barão, ou no ginásio e científico no Colégio Santo Antônio. Formei-me médico em 1979, e tampouco, na UFSC, 

tocaram no assunto, nem uma frase ou citação. 

Caros amigos, Fritz Müller foi na realidade um gênio! Mas em geral, para o Estado de Santa Catarina e para o Brasil, 

um ilustre desconhecido, devido a pouca divulgação do seu passado e sua história. Há exceções, no tempo, restritas a 

algumas cidades e regiões, que se preocuparam com seu legado. Blumenau sempre foi o destaque, e também Florianópolis. 

Nesse sentido, recebi de presente, há muitos anos, quando exercia o mandato de Deputado Federal, do amigo 

Cezar Zillig, um livro escrito por ele sobre Fritz Müller, intitulado “Dear Mr. Darwin”. Doutor Zillig é um neurocirurgião 

blumenauense famoso e também um escritor e pesquisador. No caso do livro de Fritz Müller, conseguiu reunir documentos 

necessários para também exaltar o trabalho de nosso homenageado. Esse livro, quem sabe, foi talvez uma prova cabal do 

nível das conversas com quem havia mais avançado no mundo, Charles Darwin. Desta forma, com sobressalto, eu conheci, 

com mais profundidade, a história épica de quem deixou a Alemanha em 1852, com esposa e filha, para construir uma nova 

vida no Brasil, na então Colônia Blumenau. 

Anos atrás, um amigo blumenauense das antigas, Dr. Mauro Dorigatti, está ali, veterano do 23-BI, Batalhão de 

Infantaria, como eu, me pediu para que me interessasse sobre o assunto. Várias pessoas de Blumenau e no Estado 

estavam se movimentando com o intuito de fazer uma grande celebração a respeito desses 200 Anos do Nascimento de 

Fritz Müller. Concordei e iniciamos reuniões, conversas, tanto em meu gabinete, como reuniões em espaços do Governo, e 

visitas a exposições, uma delas, de meu amigo de infância, o artista plástico Luiz Bernardes, filho de Arno Bernardes, que 

morava ali na Rua Paraíba, eu morava na Rua Eugen Fouquet, pertinho da Praça Fritz Müller. 
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Hoje estamos aqui todos nós, estudiosos, cientistas, autoridades, estamos imbuídos da mesma intenção, lançar luz 

sobre a vida e obra de Fritz Müller, para que possa ser lembrada doravante como significativa. O fato é que o nosso Fritz foi o 

cara! A personalidade que colocou o Brasil, Desterro(Florianópolis), Blumenau e Santa Catarina no mapa-múndi da ciência. 

Mesmo com toda simplicidade e improvisação daquela época, tivemos um gênio que, por 11 anos, documentou 

com extrema precisão os seus estudos nas águas da Praia de Fora, hoje, a Baia Norte de Florianópolis. Facão, lápis, papel, 

pincéis, lupas, um microscópio precário e um pouco de literatura importada, alicerçada na sua sólida formação acadêmica, 

fizeram a trajetória singular dessa criatura simples, franzina, mas dedicada, de olhar aguçado e sensível. Certamente um QI 

fora da curva, simplesmente um grande homem! 

Além da ciência, precisamos olhar também para o ser humano que ele foi, sua retidão, sua honestidade, sua 

preocupação em educar suas filhas, ensinando-as a ler, escrever, desenhar, a escutar, ter pensamento crítico e, como ele, 

respeitar a natureza. Em diversos momentos desafiadores da sua vida, ele se manteve forte em seus princípios filosóficos e 

de razão, na defesa do que acreditava ser o correto, mesmo que isso significasse se colocar até em risco de morte. 

Eu deveria, neste momento, explanar mais sobre a biografia riquíssima, mas agora tão bem divulgada nos meios de 

comunicação e redes sociais, devido à grande repercussão causada pela passagem de seu bicentenário. Mas um pouco de 

sua história já foi apresentada no vídeo Hoje estamos aqui todos nós, estudiosos, cientistas, autoridades, estamos imbuídos da 

mesma intenção, lançar luz sobre a vida e obra de Fritz Müller, para que possa ser lembrada doravante como significativa. O 

fato é que o nosso Fritz foi o cara! A personalidade que colocou o Brasil, Desterro(Florianópolis), Blumenau e Santa Catarina 

no mapa-múndi da ciência. 

Eu deveria, neste momento, explanar mais sobre a biografia riquíssima, mas agora tão bem divulgada nos meios de 

comunicação e redes sociais, devido à grande repercussão causada pela passagem de seu bicentenário. Mas um pouco de 

sua história já foi apresentada no vídeo documentário, o qual assistimos no início desta sessão. E deixo para os cientistas e 

pesquisadores que aqui vieram a tarefa de narrar ainda mais suas impressões mais profundas sobre Fritz Müller. 

Sejamos decentes, corajosos e tenhamos a humildade de reconhecer e exaltar a obra desse grande cidadão, mesmo 

que muito tempo depois. Desta forma, iremos aos poucos colocando as coisas no seu devido lugar, valorizando aqueles que 

estudam e se dedicam à ciência, às artes e à proteção da vida, através de mensagens e atitudes de proteção à natureza. 

documentário, o qual assistimos no início desta sessão. E deixo para os cientistas e pesquisadores que aqui vieram 

a tarefa de narrar ainda mais suas impressões mais profundas sobre Fritz Müller. 

Quero dizer que foi uma honra participar desse esforço pelo reconhecimento de uma figura ímpar para a ciência 

brasileira e para a literatura mundial. E parabenizar as várias instituições públicas e privadas, incluindo aqui a Assembleia 

Legislativa, e vários que se destacaram, se reuniram e organizaram um calendário riquíssimo de ações para celebrar o 

bicentenário de Fritz Müller. 

Vivemos num Estado singular, com seus problemas e virtudes, e não podemos deixar que exemplos como esse, 

de Fritz Müller, se percam. Sua obra deve servir de estímulo para cientistas e principalmente para estudantes de todos os 

níveis em nosso Estado. Nesse sentido, fiz uma proposição ao Governo do Estado para incluir, no currículo do ensino 

primário e secundário, a vida e os feitos de Fritz Müller. 

(Palmas) 

Santa Catarina deve isso a Fritz Müller, a perpetuação dos seus feitos, para que seu legado científico, sua história 

e vida pessoal inspirem as atuais e futuras gerações a irem mais longe, e a se desafiarem na grande jornada da vida, na 

grande jornada pelo conhecimento. 

Muito distante dos instrumentos que temos hoje à mão, dependendo de cartas que atravessavam o oceano em 

navios, Fritz Müller construiu uma vasta rede de contatos, de compartilhamento de informação, uma verdadeira rede social. 

O que não poderão fazer os nossos jovens, com a tecnologia disponível hoje, se olharem para a história dele e se 

desafiarem a sair da sua zona de conforto? 

Alemão não cumprimenta, acusa! 

Sejamos decentes, corajosos e tenhamos a humildade de reconhecer e exaltar a obra desse grande cidadão, mesmo 

que muito tempo depois. Desta forma, iremos aos poucos colocando as coisas no seu devido lugar, valorizando aqueles que 

estudam e se dedicam à ciência, às artes e à proteção da vida, através de mensagens e atitudes de proteção à natureza. 
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Nos últimos dois anos, vimos quanto custou, e ainda custa, para a vida de brasileiros e da nossa ecologia a 

desvalorização da ciência e a exploração insana de recursos naturais. Custou vidas e muita floresta foi derrubada, e 

certamente nos faltará muito em breve. 

Fritz, onde quer que você esteja, que o teu legado sirva de ânimo para todos nós, catarinenses e brasileiros, 

sedentos de informação e formação de qualidade. 

Senhoras e senhores, autoridades, só tenho uma palavra para dizer, uma frase pequena: Grande abraço Fritz, 

obrigado por tudo! 

Boa noite, muito obrigado! 

(Palmas)[Transcrição: Northon] 

Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo Prefeito de Florianópolis, senhor Topázio Silveira Neto. 

O SR. TOPÁZIO SILVEIRA NETO - Boa noite a todos! Inicialmente, queria cumprimentar todos os parentes, se 

assim posso chamar, de Fritz Müller, que nos prestigiam hoje, nesta sessão. 

Agradeço ao Deputado Doutor Vicente Caropreso pela iniciativa e pelo convite que fez à Prefeitura de Florianópolis 

para participar desta sessão conjunta. Saudar o nosso Senador Esperidião Amin; nossa Promotora; nosso querido Marcondes 

Marchetti que, junto com a Comissão da Prefeitura, fez uma comissão técnica absolutamente essencial na comemoração 

deste aniversário, e meu colega Secretário de Cultura de Blumenau, Edinho, da Fundação Catarinense de Cultura. 

Faço uma homenagem especial aos membros da nossa Comissão Municipal, que tanto trabalharam para trazer 

Fritz Müller à cena florianopolitana, e cumprimento também o nosso Secretário Executivo da Comissão, meu querido 

Marcelo Vieira, que tem feito um trabalho brilhante, descobrindo coisas inéditas sobre Fritz Müller em Florianópolis, em 

Santa Catarina e na Alemanha, junto com os nossos colegas alemães que hoje nos prestigiam. 

Eu gostaria de falar um pouquinho, e vou deixar Fritz Müller de Blumenau para o meu colega de Blumenau, 

representando o Prefeito da cidade de Blumenau, aqui presente, falar. Mas eu queria falar do Fritz Müller florianopolitano, que 

veio para cá, Marcelo, e vai me corrigindo on-line, em 1857, e que veio de Blumenau, a pé, como ele gostava de andar, veio 

passando por todas essas terras, Senador Espiridião, e chegou ali no Estreito descalço. E cadê a ponte? Só foi feita em 1926. 

Então, já teve o primeiro desafio: “como é que eu atravesso para a ilha?” Deve ter arranjado uma baleeira, ou 

uma canoa de um pau só, e veio para a ilha, encontrando ali, no que hoje é, meu querido Vereador Adrianinho, a cabeceira 

da Ponte Hercílio Luz, onde nós tínhamos um cemitério. Ele entrou e possivelmente viu o cemitério, pegou, cambou às 

esquerdas e foi morar na Praia de Fora. A Praia de Fora, que hoje nós conhecemos por Avenida Beira Mar, e que serviu 

tanto de cenário para Fritz Müller estudar. 

Chegou a Florianópolis sem falar uma palavra em português, Eliane. Imagine isso! O cara vem de Blumenau para 

cá, uma terra de açorianos, só falando alemão. Deram a ele seis meses para aprender o português, e ele aprendeu o 

português em seis meses. Era inteligente, articulado, letrado, vindo da Alemanha, aprendeu o português, e lecionou por 

quase 11 anos no Liceu. E aí ajudou, Marcelo, professora Lélia, a formar toda essa geração que nós temos aqui, na cidade, 

sempre com muito cuidado, sempre com muito carinho. 

E hoje, em Florianópolis, quando nós, semana passada, comemoramos 200 Anos de Nascimento de Fritz Müller, 

estamos tentando resgatar, e aqui falo para os descendentes de Fritz Müller, uma dívida histórica que nós temos com ele. 

Se nós andarmos pelas ruas e perguntarmos de Fritz Müller, todo mundo vai dizer: “era aquele blumenauense que morou 

lá, em Blumenau, a vida inteira,” sem ao menos as pessoas saberem que Fritz Müller era alemão, e não filho de Blumenau, 

como depois se tornou. 

Então, nós estamos tentando resgatar esse personagem que esteve aqui, em Santa Catarina, em especial em 

Florianópolis, nesse período, toda a sua vivência de poder ajudar aquele inglês. E o meu Cônsul Michael Delaney está aqui. 

E ajudou aquele inglês que descobriu e fez a teoria da evolução das espécies com sua observação, procurando um 

camarão, um caranguejo, um crustáceo. 

E nós então, em Florianópolis, passamos esses últimos dez meses fazendo esse movimento. Conseguimos 

algumas vitórias. E talvez a mais importante que conseguimos foi, através de um projeto de lei do nosso Vereador Adriano 

Flor, o Adrianinho, professor Mário, a criação, na Beira Mar Norte, do Estuário Fritz Müller, que sai ali do Mangue do Itacorubi, 

e vem até perto da ponte. E toda essa área passará a constar dos Mapas Náuticos Internacionais como Estuário Fritz Müller. 
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Então, talvez tenhamos conseguido, neste momento, fazer uma homenagem justa, e que ficará presente para o 

resto da eternidade como Estuário Fritz Müller, o nome que demos a essa área, e que passará ao longo desse momento de 

aniversário. E ainda vamos trabalhar, Senador Espiridião Amin, em um monumento em Florianópolis, talvez na cabeceira da 

Ponte Hercílio Luz, onde queremos juntar Darwin e Fritz Müller no mesmo monumento. 

(Palmas) 

E dessa forma, sem querer me alongar, faço um agradecimento especial a todos que colaboraram conosco, a nossa 

Superintendente da Floram, Fundação Municipal do Meio Ambiente, que está presente, a Beatriz Campos Kowalski, que está 

nos ajudando a criar, no Jardim Botânico de Florianópolis, o que estamos chamando de Arboreto Fritz Müller. Vamos plantar 

uma árvore de cada espécie que ele estudou na nossa região, para que as crianças, no futuro, possam ir nesse arboreto, e 

identificar as espécies que Fritz Müller estudou na nossa cidade, e que possamos perpetuar isso na natureza tão bem quanto 

ele fazia. E, esse trabalho, juntamente com a ajuda do Lucas Arruda, nós vamos levar por toda a cidade. 

Mas, nós queremos também transformar Fritz Müller em desenvolvimento econômico, então a nossa Fundação 

Franklin Cascaes, através do Superintendente Fábio Botelho, vai treinar os nossos artesões da cidade a explorar a imagem, 

a figura, o passado, a história de Fritz Müller, para que as pessoas que nos visitem possam levar um pouquinho de Fritz 

Müller para as suas cidades de origem, e com isso possamos gerar emprego e renda. 

Agora eu encerro dizendo que, talvez, o que ele mais nos propiciou, nesses 200 anos, foi a aproximação cultural, 

ainda mais forte, de Florianópolis com Blumenau. Nós tivemos a oportunidade de visitar o Prefeito Mário Hildebrandt, com a 

intervenção da nossa consulesa, em Blumenau, da Alemanha, que está presente, e nos ajudou muito. E essa aproximação 

com o Prefeito Mário já tem trazido bons frutos, e temos conversado muito sobre o assunto. E Fritz Müller vai efetivamente 

propiciar essa aproximação, que será ainda mais forte, cidades irmãs que somos. Mas ainda mais forte agora com esse elo, 

de união com Fritz Müller. 

Boa noite e obrigado pela oportunidade. Parabéns a todos por esta sessão! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Doutor Vicente Caropreso) - Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo 

Senador da República, senhor Espiridião Amin Helou Filho. 

O SR. ESPIRIDIÃO AMIN HELOU FILHO – Boa noite a todos! Eu quero saudar a Mesa, na pessoa do meu 

querido amigo Deputado Doutor Vicente Caropreso, e todas as autoridades presentes, especialmente as que estão na 

Mesa. E confesso que fiquei um pouco preocupado diante do entusiasmo do amigo Vicente Caropreso, e temi que ele 

dissesse, ao final da sua fala empolgante, até breve para o Fritz Müller. Seria lamentável e nós impediríamos qualquer 

tentativa de consumar essa saudação. 

Eu quero fazer dois registros. E faço e fiz este em sinal da amizade e fraternidade que nos une, que me permite, em 

público, fazer uma blague com frase muito importante, que pode resumir essa reunião, aliás, o Prefeito de Florianópolis já falou 

sobre isso. Nós estamos aqui reunidos para pagar uma dívida, eu disse isso há pouco ao Jornalista Luiz Henrique Tancredo, 

assim como também ao Professor Ildeu de Castro Moreira, da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 

Eu acho que a maior energia da humanidade, a mais limpa, é o remorso, e nós estamos aqui, pessoalmente ou 

coletivamente, por remorso, pelos tantos anos... Vamos tomar a inauguração da estátua controvertida, devido às botas e 

aos trajes, mas a estátua foi uma homenagem extraordinária. Em 1929, quem teve acesso às filmagens, havia povo, era 

muita gente na inauguração da estátua de um cientista, e não é muito comum isso, e de um cientista que era controvertido. 

Faz parte da sua biografia que Fritz Müller interrompeu o curso de Medicina, porque esbarrou com um juramento, que o 

Vicente Caropreso e outros médicos já o fizeram e fazem, e nem sempre com a mesma convicção, no Deus que eu, que sou 

Cristão, aceito. E ele não se submeteu a isso, é o que consta na sua biografia oficial, e por isso não concluiu o curso de Medicina. 

Então, estamos aqui por remorso. E a propósito disso, quero fazer aqui uma analogia, pode ser que alguém ache 

exagerada, mas quem já assistiu a peça teatral Galileu, Galilei, deve se lembrar o que ele disse. Ele abjurou a sua ideia de 

heliocentrismo, ou seja, a terra girando ao redor do sol, perante a inquisição. Então, não foi uma consulta amigável, foi 

bastante persuasiva, para dizer uma expressão singela. E ao se retirar do recinto, disse em latim: “Eppur si muove”, ou seja, 

entretanto se move, portanto, ele manteve a rebeldia, mas abjurou. E essa outra pessoa deixou de ter um título por não 

concordar em dizer palavras que não correspondiam a sua crença. E isso não é pouca coisa! Para nenhum de nós isso 

seria fácil: eu me recuso a dizer isso. 



04/05/2022 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.081 7 

 

 

Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração 

E o mais importante é o desenvolvimento da ciência, porque eu que quase fui Jesuíta, correu um grande risco a 

Companhia de Jesus, a Dona Lélia conhece a história, digo o seguinte: a fé Cristã, quando Darwin e Fritz Müller 

desenvolveram a Teoria da Evolução, não recepcionava essa ideia. O Evolucionismo só passou a ser aceito pela Igreja 

Católica Apostólica Romana a partir dos primeiros textos que datam de 1937. E só passou a ser recepcionado, 

compatibilizado com o criacionismo, naturalmente moldando-o para uma visão holística e compreensiva, na Encíclica 

Humanis Generis, carta encíclica do Papa Pio XII de 12 de agosto de 1950. 

É a Encíclica que permite essa compatibilização, quer dizer, a ciência lhe deu razão, como deu razão ao Galileu. 

Mas algum tempo depois, sem poder resgatar o remorso, e mesmo sem pedir desculpas, porque desculpas não foram 

pedidas nem a Darwin, nem a Fritz Müller. Mas o tempo é o senhor da razão, como disse, há algum tempo, Lindolf Bell, o 

tempo ajuda, ele tinha razão. 

Eu acho que nós temos que nos congratular com a evolução da ciência, Ildeu, você que representa a nossa 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tão bem foi representada na sessão que o Congresso Brasileiro 

realizou, na última segunda-feira, dia próprio do nascimento de Fritz Müller. 

E a propósito deste dia, para encerrar, acho que tivemos pronunciamentos muito importantes, o documentário da 

Alesc é perfeito, ajustado, curto. Eu gostaria somente, querido amigo Doutor Vicente Caropreso, dizer que o outro lado do 

muro do Santo Antônio prestigiou mais Fritz Müller do que os Franciscanos. As freiras do Colégio Sagrada Família 

resgataram um pouco desse remorso. A Deputada Ângela Amin, na última segunda-feira, relatou o seguinte: “o meu 

professor de Ciências Naturais, da Escola Sagrada Família, o Lothar Krieck, levava as meninas do Sagrada Família, porque 

nessa escola só estudavam moças nessa época, até o Ribeirão Garcia, pelas cercanias de onde viveu Fritz Müller.” Em 

uma homenagem à Universidade Federal de Santa Catarina, ela também confessou que a Professora Maike Hering de 

Queiroz, aporrinhava muito, é bizarra a palavra, relembrando o papel de Fritz Müller nas suas aulas na UFSC. 

Então, estão de parabéns, tanto a Universidade, quanto o Colégio Sagrada Família. E nós outros vamos pedir a 

São Francisco de Assis, Patrono da Ordem Franciscana, um pouco adversário, no bom sentido da palavra do meu chefe 

Santo Ignácio de Loyola, que todos nós temos essa dívida, e hoje se Deus quiser fica um pouco reduzida, pelo empenho de 

todos, pela realização desta sessão exemplar, assim como tantos outros eventos. Eu li todos os eventos que fazem parte 

da programação, é um bom resgate. 

E finalmente, estou desconfiado de que foi nesse estuário que ele chegou, não tenho informação confirmada, mas 

deve ter sido no Estuário do Itacorubi, porque ele vinha do norte e, por comodismo, acho que era melhor cruzar o Estreito 

pelo lado norte. Mas seja por onde for, as ideias lançadas aqui pelo Prefeito Topázio fazem jus ao esforço que todos nós 

temos que desenvolver, daqui para frente, no sentido de dar luz a esse personagem singular. 

 Eu só não vou dizer até breve! Até breve para as providências, mas que possamos ter uma vida razoavelmente 

longa para celebrar Fritz Müller. 

Muito obrigado! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Doutor Vicente Caropreso) – Convido para fazer uso da palavra o senhor Edson Lemos, 

Presidente da Fundação Catarinense de Cultura, neste ato, representando o Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva. 

O SR. EDSON LEMOS – Boa noite a todos! Quero cumprimentar e parabenizar o Deputado Doutor Vicente 

Caropreso por esta sessão; também o Senador Espiridião Amin. É complicado falar após o Ex-Governador e, hoje, 

Senador, que também é professor e sempre nos dá uma aula de conhecimento em nível de Santa Catarina; cumprimentar 

também a Promotora; o Ex-Deputado Marcondes Marchetti, um grande incentivador e promotor das ações do Bicentenário 

de Fritz Müller; o meu querido amigo e agora Prefeito de Florianópolis, Topázio Neto; e o Rodrigo Ramos, secretário de 

Blumenau, em nome deles, cumprimentar todo o público presente. 

Mas não poderia deixar, na minha fala, representando o Governador do Estado, Carlos Moisés, de dizer do 

envolvimento do Governo do Estado em apoiar este bicentenário. E agradecer a todas as pessoas que se envolveram nas 

ações que estão acontecendo, principalmente da sociedade civil e de alguns organismos também. Um envolvimento para 

que possamos levar aos catarinenses, sobretudo para aqueles que não conhecem a história de Fritz Müller, um pouco mais 
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de conhecimento desse personagem. E dessa personalidade que foi e que agora, como disse muito bem o Senador 

Espiridião Amin e o Deputado Doutor Vicente Caropreso, estamos pagando uma dívida, fazendo este reconhecimento no 

ano que se comemora o bicentenário do seu nascimento. 

E para isso o Governador de Santa Catarina instituiu o ano de 2022 como “Ano Fritz Müller”. Quem passa na 

Avenida Beira Mar Norte, na frente do CIC, tem um grande painel fazendo menção. Da mesma forma, instituímos uma 

comissão, através da Fundação Catarinense de Cultura, com o aval do senhor Governador, da qual faz parte também o 

IMA, Instituto do Meio Ambiente, e a sociedade civil, representada pelo senhor Marcondes Marchetti, que faz parte da 

Comissão Estadual. 

Gostaria de dizer também da parceria que temos de Florianópolis com Blumenau, e tenho o meu amigo Marcelo 

Nascimento, que está lançando, no dia 22 de setembro, no Centro Integrado de Cultura, a sua mais recente obra que conta a 

vida de Fritz Müller. A Fundação Catarinense de Cultura comprou a ideia, juntamente com esses parceiros, de fazer uma grande 

exposição que, na realidade, retrata toda a trajetória de Fritz Müller, desde a sua chegada até a sua morte em Santa Catarina. 

Na realidade, ele morreu com 75 anos, não vou ensinar a vocês, que são todos estudiosos sobre esse grande 

cientista, que era de origem alemã, mas era mais catarinense do que alemão. Viveu 45 anos em nosso Estado, passou 

mais tempo aqui do que na Alemanha, é um alemão catarinense. Poucos catarinenses, inclusive eu, desculpe ser tão 

sincero com relação à ignorância no assunto de conhecimento da obra de Fritz Müller, porque até então só se conhecia o 

Museu Fritz Müller de Blumenau, o prêmio que foi lançado, no dia 31, pelo IMA, o 23° Prêmio Fritz Müller de Ecologia, 

quando o Governo do Estado fez essa homenagem a esse naturalista, mas até então não tínhamos nos aprofundado na 

história desse personagem. 

E nós gestores, ao longo do tempo, vamos nos aprofundando em determinados assuntos, como ocorreu ano 

passado, com a história de Anita Garibaldi, que os catarinenses conheceram e que foi comemorado também o seu 

bicentenário com várias ações no Estado e na Itália. Agora, da mesma forma, está acontecendo no presente ano com o 

naturalista Fritz Müller. 

Então, a Fundação Catarinense de Cultura, na pessoa do Marcelo, que é o administrador do Museu Histórico de 

Santa Catarina, do Palácio Cruz e Souza, trouxemos, junto com o Marcondes Marchetti, uma grande exposição que vai 

ficar, por quatro meses, no Museu Histórico de Santa Catarina. Quem não foi ainda, o lançamento foi no último dia 31, e vai 

ficar até o dia 30 de julho, e vale à pena ir visitar. Na realidade, é mais um estudo do que uma exposição, o meio acadêmico 

tem que ser incentivado a ir visitar a exposição. 

Dada à importância do Bicentenário Fritz Müller, vários veículos de comunicação estão fazendo menção ao seu 

bicentenário de nascimento com vários documentários, na televisão, em jornais. Então o resgate que temos que fazer, e a 

dívida que temos que pagar, embora tardia, vai servir, daqui por diante, para se mostrar um pouco da história desse 

naturalista, que foi, várias vezes, citado por Charles Darwin em suas obras, e que aqui passou um bom período, tanto em 

Florianópolis, nos 11 anos em que deu aula e fez pesquisas, quanto em Blumenau. [Transcrição: Taquígrafa Ana Maria] 

Então, o Governo do Estado se sente honrado em fazer parte também das comemorações do Bicentenário do 

Fritz Müller. E vamos ter uma série de outras atividades, ao longo do ano, para que se possa mostrar aos catarinenses, seja 

aos que moram aqui, em Blumenau, ou em todo o Estado, um pouco mais da história da vida e da trajetória desse grande 

botânico, naturalista, que nos ensinou e que deu exemplo para o mundo. Hoje estamos comemorando com esta bela 

sessão especial, e parabenizo mais uma vez o Deputado Doutor Vicente Caropreso pela propositura. 

Muito obrigado, uma boa noite a todos! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Doutor Vicente Caropreso) - A seguir, convido o mestre de cerimônias para 

proceder à nominata dos homenageados desta noite. 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (José Motta Pires Filho)- Autoridades, familiares de Fritz Müller, senhoras e 

senhores, boa noite! 

Johann Friedrich Theodor Müller ou Fritz Müller, Professor, Biólogo, Médico, Naturalista, Ambientalista e Poeta 

produziu conhecimento que ultrapassou fronteiras e colocou o nosso país no mapa-múndi da Ciência.  
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Nesta noite, o Parlamento catarinense homenageia familiares de Fritz Müller e também organizações, 

pesquisadores, jornalistas e escritores que mantêm viva a memória e o trabalho do naturalista. 

Convidamos o proponente desta sessão especial, o excelentíssimo senhor Deputado Estadual Doutor Vicente 

Caropreso, para fazer a entrega das homenagens. 

Pela preservação da memória afetiva do naturalista Fritz Müller, convidamos para receber a homenagem os 

familiares de Fritz Müller, senhora Traute Schindler Zikeli e senhor Yvens Freytag. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Na sequência, o Poder Legislativo catarinense homenageia organizações e personalidades em reconhecimento 

ao trabalho de preservação da memória científica, educacional e cultural de Fritz Müller. 

Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo Senador da República, senhor Esperidião Amin. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Poder Executivo Municipal de Florianópolis, neste ato, representado 

pelo excelentíssimo Prefeito, senhor Topázio Silveira Neto. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Poder Executivo Municipal de Blumenau, neste ato, representado pelo 

Secretário Municipal de Cultura e Relações Institucionais, senhor Rodrigo Rogério Ramos. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a Academia Catarinense de Letras, neste ato, representada pela Vice-

Presidente da instituição, senhora Maria Tereza de Queiroz Piacentini. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, neste ato, 

representado pelo Presidente da instituição, senhor Augusto Cesar Zeferino. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Museu Histórico de Santa Catarina Palácio Cruz e Sousa, neste ato, 

representado pelo Administrador do museu, senhor Marcelo Seixas. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Museu de Ecologia Fritz Müller de Blumenau, neste ato, representado 

pelo Gerente de Unidades de Conservação e Museus, senhor Vanderlei Balduzzi. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Arquivo Histórico de Blumenau, neste ato, representado pela Diretora 

de Patrimônio Histórico Museológico da Fundação Cultural de Blumenau, senhora Sueli Maria Vanzuita Petry. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Instituto Histórico de Blumenau, neste ato, representado pelo 

Presidente da instituição, senhor Marcos Schroeder. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Instituto Carl Hoepcke, neste ato, representado pelo primeiro Vice-

Presidente da instituição, senhor Luiz Henrique Tancredo.  
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(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Centro Empresarial e Científico Brasil-Alemanha, neste ato, 

representado pelo Vice-Presidente da instituição, senhor Hans-Dieter Beuthan. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a Fundação Catarinense de Cultura, neste ato, representada pelo 

Presidente da instituição, senhor Edson Lemos. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Grupo Fritz Müller/Charles Darwin 200 anos, neste ato, representado 

pelo senhor Marcondes Marchetti. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

 Neste momento, convidamos o senhor Marcondes Marchetti para receber a homenagem que está em seu nome. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a Comissão dos 200 anos de Müller - Florianópolis, neste ato, 

representada pelo excelentíssimo Prefeito de Florianópolis e Presidente da Comissão, senhor Topázio Silveira Neto. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a Comissão Legislativa Temporária de Representação da Câmara 

Municipal, nos eventos e atividades do Bicentenário de Nascimento de Fritz Müller, de Blumenau, neste ato, representada 

pela Presidente, senhora Vereadora Cristiane Loureiro. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC, neste ato, 

representada pelo Professor Ildeu de Castro Moreira e pela Professora Miriam Grossi. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Vereador da Câmara Municipal de Florianópolis, senhor Adriano 

Flor, Adrianinho. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a Consulesa Honorária da República Federal da Alemanha, em 

Blumenau, senhora Susanne Klems Adam.  

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Cônsul Honorário do Reino Unido, em Santa Catarina, senhor 

Michael Delaney. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Professor, Geógrafo, Botânico e Escritor, senhor Marcelo Vieira Nascimento. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a Professora e Historiadora de Blumenau, senhora Ana Maria Ludwig Moraes. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 
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(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a Professora e Historiadora de Blumenau, senhora Sueli Maria Vanzuita Petry.  

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Secretário de Cultura e Relações Institucionais do Município de 

Blumenau, senhor Rodrigo Rogério Ramos. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Professor Alberto Lindern. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o NSC Jornal, neste ato, representado pelo senhor Jornalista Evandro de Assis. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Pedimos a gentileza, que o senhor Evandro permaneça à frente para a próxima homenagem. 

Pelo trabalho e preservação da memória científica, educacional e cultural do Naturalista Fritz Müller, também 

recebe a homenagem o senhor Evandro de Assis. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem a senhora Glória Weissheimer. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o senhor Luiz Roberto Fontes. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Professor Lauro Eduardo Bacca.  

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem o Professor Mário Steindel. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Agradecemos ao senhor Deputado e as demais autoridades pela entrega das homenagens. 

Muito Obrigado! 

Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL e pelo canal da Assembleia Legislativa, no YouTube, onde 

ficará disponível para visualização. 

Muito obrigado e boa-noite! [Transcrição: Taquígrafa Sílvia] 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Vicente Caropreso) - Convido para fazer uso da palavra, em nome dos 

homenageados desta noite, o senhor Marcondes Marchetti. 

O SR. MARCONDES MARCHETTI - Boa noite a todos, senhores e senhoras! 

Eu havia me preparado, imaginando que falasse antes da entrega, no improviso do momento, e preparei uma 

resposta, de certa maneira, àquilo que constou na linha do discurso do Senador Amin, quando ele enaltecia o sentimento de 

remorso como o motor que move a reparação. E diria, Senador Amin, que todas essas entidades, aqui homenageadas, elas 

somam, talvez se pudesse dizer, uma soma ótima de remorsos que recuperam verdadeiramente uma dívida que nós, 

particularmente, assumimos como um dever moral de cidadania. 

E ela veio quando o Marcos Schroeder, há três anos, insistentemente batia nas portas, aqui da capital, dizendo 

que era chegada a hora, nos 200 anos, de que Desterro, Florianópolis, assumisse a sua cota de reconhecimento pelo tanto 
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que Fritz Müller fizera, não somente no campo geral da Ciência, mas também na Desterro Florianópolis, onde ele foi um 

personagem marcante, não só na pesquisa, não só na ciência, mas na educação. 

E em outro fator que é o exemplo vivo do educador, do homem à frente de seu tempo, no ambiente de uma 

comunidade que, com toda a certeza, foi profundamente afetada por uma marcante, instigante e valente presença como a 

do Fritz Müller. Ele aqui aceitou o desafio do Presidente da Província para a implantação do ensino laico, quando, por 

razões que muitos conhecem, o monopólio do ensino religioso jesuítico caía por força de pandemia. E ele propunha a 

adoção pioneira, em nível de País, e muito mais aqui na Província, do ensino laico. 

(Palmas) 

Bem se pode imaginar o que terá sido enfrentar todo o edifício educacional, que era calcado no padrão educação 

para a religião e educação para o Estado, para o ente público, não é? E o Fritz Müller, praticamente, ele e mais alguns, 

tratados de uma maneira não muito adequada, enfrentaram e procuraram levar adiante o que poderia ter gerado um modelo 

educacional diferenciado, que quem sabe no que poderia dar, só o futuro poderia dizer. 

Mas eu faço essa conexão imediata, porque todos os que cumpriram, de alguma forma, e da maneira que lhes foi 

possível, esse resgate do valor, do significado da passagem dessa pessoa por aqui, estiveram aqui homenageados, numa 

justa e adequada lembrança, Deputado Caropreso, em que o senhor e a sua assessoria tiveram o cuidado de elencar todos 

aqueles que, de alguma forma, efetivamente, contribuíram nessa caminhada que fez Fritz Müller. 

Marcos, quando você vinha aqui, raramente o interlocutor... Só dizia que: “Ah! Sim, ele trabalhou com o Darwin! 

Ah! Sim.” Então, Fritz Müller passava a existir, e você lembra muito bem disso, não é? Hoje, felizmente caminhou no sentido 

da integração dele como um personagem, não mais somente de Blumenau, um personagem da nossa ilha, Prefeito 

Topázio, e um personagem de Santa Catarina. 

E com o apoio da SBPC, aqui tão magnificamente representada por quem tanto nos ajudou, ampliando inclusive a 

presença dele em nível de país. Ele já era cultuado no país, nos ambientes cultos, mas com uma programação 

intensificada. Também graças ao apoio que o Senador Amin e a Deputada Ângela nos deram, através da SBPC, hoje, daqui 

até o fim do ano, mais se fará, professor Luiz, para que ele venha se tornar mais conhecido no país também, como merece. 

(Palmas) 

Aqui está uma das melhores e mais expressivas fotos de Fritz Müller. (Apresenta a foto.) 

Esta foto está colocada na exposição, no Museu Histórico, que o Edinho tão bem referenciou. E nós, quando 

vimos esta foto, a replicamos e distribuímos para todo o círculo de contatos nossos, escrevendo o seguinte: “desde então, 

olhando para o futuro”, portanto para nós. 

Portanto, Esperidião Amin, Senador Amin, essa cobrança histórica de que personalidades com esse perfil, com 

contribuições desse nível, onde encontrar quem recupere o seu lugar na história, não é? Nós estamos fazendo isso, todos 

nós aqui, todas as instituições aqui lembradas com o prêmio. 

Gostaria, ao terminar a minha fala, também de entregar para algumas pessoas, em especial, uma reprodução 

dessa imagem, que é exatamente a imagem da Praia de Fora, em uma publicação europeia, do final do século passado, 

que ainda pegou a Praia de Fora tal como Fritz Müller viveu nela. 

E como sabemos hoje, com mais segurança, através, tanto da memória histórica da cidade, mas também, através do 

depoimento e de um diário de um viajante, de um cientista espanhol, que por aqui passou, deixou o testemunho da visita à casa 

do Fritz Müller, na Praia de Fora, que era em algum lugar dessa belíssima imagem. Como só tenho três imagens, eu gostaria de 

presentear aqueles que produziram os eventos públicos, da mesma natureza que este, e que tem uma repercussão, em nível 

local, que é o Senador Amin, o Deputado Caropreso, e gostaria de, a terceira imagem, entregar ao Prefeito Topázio. 

Mas, particularmente, porque ele anunciou aqui, além de outras iniciativas, uma iniciativa muito cara para aqueles 

que conhecem a vida de Fritz Müller e a relação estreita, umbilical, que ele tinha com Darwin. Ele anunciou o esforço que a 

gestão, agora melhor possível de ser realizada, de juntar, a cidade de Florianópolis faz aquilo que não foi possível 

acontecer na vida dos dois. Juntá-los, em um monumento, onde qualquer pessoa do mundo inteiro pode sentar, talvez 

perto, num banco, em que num lado vai estar Darwin e no outro lado vai estar Fritz Müller. Então, Marcos, o pedido: 

Florianópolis tinha que ter algum tipo de monumento, o Prefeito Topázio garantiu. 
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(Palmas) 

Assim eu termino minha manifestação, agradecendo a todos que contribuíram, tantas pessoas o fizeram, que 

permitiu chegarmos a esse ponto. E até o final do ano, espero que muito mais do que isso para o resgate do valor, do 

mérito e o reconhecimento de tudo que Fritz Müller representa para Blumenau, para Florianópolis, para Santa Catarina, 

para o Brasil. Muito obrigado! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Doutor Vicente Caropreso) - Convido para fazer uso da palavra o senhor Rodrigo 

Rogério Ramos, Secretário Municipal de Cultura de Blumenau, neste ato, representando o Prefeito Mário Hildebrandt. 

O SR. RODRIGO ROGÉRIO RAMOS - Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, comunidade que 

nos assiste pelos meios televisivos, nossa saudação especial ao Presidente desta sessão, propositor, Deputado Vicente 

Caropreso, que eu vou voltar a falar daqui a pouquinho. Ao Senador Esperidião Amin, que admira a Praia de Fora, agora 

curioso, e cada vez que se vê uma foto dessa, eu também vi os olhinhos brilhando de metade da plateia aqui de cima, não 

é? Uma foto nova, algo novo. 

Eu quero começar, fazendo uma saudação especial em nome do prefeito Mário Hildebrandt e da Vice-Prefeita 

Maria Regina, lembrando uma frase que eu ouvi da professora Lélia Pereira Nunes, uma vez que ela disse que cultura não 

é cereja de bolo, cultura é fermento. E o Fritz Müller é fermento. Fritz Müller é fermento! Muitas vezes a gente tem que bater 

muito nesse bolo para ele crescer. 

Eu acho que a gente, durante uma pandemia que se viveu e ainda vive, nos grupos de WhatsApp, nas reuniões 

on-line, aqui eu quero fazer uma homenagem também a dona Anita Hoepcke da Silva, que foi uma das incentivadoras. Se 

eu não me engano, a primeira reunião aconteceu no Instituto Carl Hoepcke, em um sábado, um dia de muito calor aqui em 

Florianópolis. Foi quando a gente começou a discutir essa presença do Fritz Müller também em Florianópolis. 

Quero fazer uma saudação especial, na plenária, uma saudação às mulheres. Orgulha-me muito ter uma 

blumenauense, a Doutora Monika, que representa aqui o Poder Legislativo, que foi por onde o Fritz talvez tenha mais causado 

polêmica, porque ele era uma pessoa polêmica. A Doutora Monika é uma pessoa muito interessada no patrimônio, nas questões 

da preservação da história e da identidade cultural, não só da nossa cidade de Blumenau, mas do Estado de Santa Catarina. 

Quero saudar também a vereadora Cristiane Loureiro, como mulher na política; a presença da Doutora Suzane 

Klemes Adam, Consulesa Honorária da Alemanha e do Cônsul Honorário do Reino Unido, Michael Delaney. Em nome da 

professora Sueli Maria Petry, saudar todos os historiadores e, em nome do Doutor Luiz Fontes, me perdoem os demais 

pesquisadores, mas ele ganhou o título de Comendador da Cultura de Blumenau, na última semana, então a ele me cabe 

fazer a saudação, em nome de todos os pesquisadores, todas as pessoas e instituições que contribuíram. 

E eu queria, já adiantando e indo para os encaminhamentos, fazer alguns agradecimentos especiais. A Prefeitura 

de Blumenau, na última semana, no último dia 31, realizou um cerimonial e fez a entrega de uma comenda a algumas 

pessoas, com a entrega de um certificado de “Amigos da Cultura”, algumas pessoas que estavam lá já receberam. 

O Fritz Müller, eu disse na quinta-feira passada, ele não é mais um cidadão de Blumenau, não é da Alemanha, ele 

não é de Florianópolis, o Fritz Müller agora é um cidadão do mundo. E a nossa responsabilidade é ajudar, e aqui, que bom que 

temos nesta Casa, tivemos no Senado, a sessão solene conjunta com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, 

essa reverberação, essa mesma sintonia que temos, enquanto Prefeitura Municipal de Florianópolis e Prefeitura Municipal de 

Blumenau. A mesma sintonia que temos com a Fundação Catarinense de Cultura. Então, esse Fritz Müller é de todos nós. 

Eu precisava sair um pouquinho do protocolo e pedir uma salva de palmas a uma pessoa que, de maneira muito 

voluntária, se coloca à disposição sempre, e que merece reconhecimento desta Casa Legislativa, que é o Reinaldo Pfau, 

que representa tão bem Fritz Müller. Por favor, Pfau, fique de pé. Botânico, naturalista, cantor lírico, artista plástico, Papai 

Noel e Fritz Müller nos tempos de agora. 

(Palmas) 

Muito obrigado! 

Eu, em nome do Prefeito Mário Hildebrandt, gostaria de entregar um certificado de “Amigo da Cultura” a algumas 

personalidades que ainda estiveram presentes e estiveram envolvidas. Seria necessário fazer várias comendas, vários 

certificados, mas aqui, em nome da nossa cidade, agradeço primeiramente ao Vereador Adriano Flor pela proposição. 
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(Procede-se à entrega do certificado.) 

(Palmas) 

A cidade de Blumenau gostaria também de certificar como Amigo da Cultura, o agora Prefeito Topázio por essa 

parceria que teremos à frente, esse desafio de Fritz Müller, Blumenau/ Florianópolis. 

(Procede-se à entrega do certificado.) 

(Palmas) 

Da mesma maneira, de forma muito respeitosa, pela iniciativa que teve em realizar e unir as duas Casas, em 

Brasília, a homenagem ao Senador Espiridião Amin. Muito obrigado! 

(Procede-se à entrega do certificado.) 

(Palmas) 

Eu gostaria de fazer um registro especial a uma personalidade que veio da Alemanha, especialmente para participar 

desta sessão, que é a presença do Doutor Hans-Dieter Beuthan, que está aqui conosco. Muito obrigado por sua vinda aqui! 

(Palmas) 

O senhor Hans Dieter, juntamente com outros profissionais liberais, com o Poder Público na Alemanha, ele é um 

interlocutor da história do nosso Século XIX com a Alemanha dos tempos atuais. Ele representa os interesses ainda da 

família Blumenau, da bisneta do Doutor Blumenau. E eu, como todo bom jornalista, Evandro, vou soltar um spoiler, mas na 

visita programada à Erfurt, que o Prefeito já anunciou, devemos fortalecer mais uma entidade com a Alemanha, com a 

criação de um instituto cultural vinculado à Erfurt e também à cidade de Hersfeld. 

Então, em breve teremos, capitaneado pelo senhor Hans-Dieter Beuthan, mais um instituto para agregar as 

pesquisas, os desenvolvimentos, os desenrolares da nossa história. Obrigado, senhor Beuthan! 

(Palmas) 

E por último, eu preciso fazer um agradecimento, em nome da nossa cidade, e creio que de todos aqui, à pessoa 

do Doutor Vicente Caropreso, propositor, blumenauense, médico como Fritz Müller. Uma pessoa preocupada com o 

cidadão, uma pessoa que, no desenvolver da sua atividade, como legislador, tem sido referência para muitos que desejam 

inclusive ingressar na política. O senhor tem sido fonte de inspiração para muitas pessoas. E nada mais justo do que um 

médico homenagear e resgatar essa, talvez mea-culpa, como falou o Senador Esperidião Amin, do que essa homenagem 

ter vindo do senhor, não esperava coisa diferente. 

O senhor participou das conversas on-line, nos tempos de pandemia e, desde o primeiro momento, se colocou à 

disposição, colocou à disposição esta Casa Legislativa, no que pudesse fazer para alavancar ainda mais o trabalho, as pesquisas 

científicas, os saberes e fazeres de Fritz Müller. Então, em nome da cidade de Blumenau, além do certificado, o senhor fez uma 

citação da visita que fez à casa do Luiz Bernardes, e nós gostaríamos de lhe entregar, simbolicamente, uma lembrança como 

gratidão por esta sessão especial. É uma obra de arte confeccionada por Luiz Bernardes e é uma borboleta mimética. 

(Procede-se à entrega do certificado e da lembrança.) 

(Palmas) 

Foi instalada uma borboleta desta, claro que num tamanho um pouco maior, no mausoléu da família Müller, no dia 

de ontem, no Cemitério Evangélico Luterano na cidade de Blumenau. E estamos entregando a algumas pessoas que 

contribuíram para o fortalecimento das ações em prol da memória de Fritz Müller. 

Viva Fritz Müller! Viva todos os pesquisadores e entusiastas! E que possamos seguir em frente e juntos nessa 

produção do conhecimento. 

Muito obrigado, uma boa noite a todos! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Doutor Vicente Caropreso) - Encerrando os pronunciamentos, nós gostaríamos 

de ouvir a palavra do senhor Hans- Dieter Beuthan. 

O SR. HANS-DIETER BEUTHAN - Boa noite a todos! Eu vou falar em português mais ou menos, ok? Prezado 

Deputado da Assembleia Legislativa, Doutor Vicente Caropreso, presidente da sessão; caros Deputados; caro Prefeito de 

Florianópolis, Topázio Silveira Neto; caro Rodrigo Ramos, Secretário de Blumenau. 
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Senhoras e senhores, fiquei muito feliz em receber seu convite para a sessão especial da Assembleia Legislativa 

por ocasião do bicentenário de nascimento do grande naturalista germano-brasileiro Johann Friedrich Theodor Müller, 

conhecido como Fritz Müller. E também, muito obrigado pela homenagem e pelas palavras, Rodrigo. Muito obrigado! 

É uma honra poder me dirigir a vocês aqui. Estou falando como Vice-Presidente Executivo do Centro Empresarial 

e Científico Brasil-Alemanha, com sede em Berlin. E a Presidente da nossa associação, senhora Jutta Blumenau-Niesel 

gostaria de ter vindo a Florianópolis, mas, infelizmente, a sua idade e saúde não o permitem. 

A senhora Jutta Blumenau-Niesel é a bisneta do fundador de Blumenau, Doutor Hermann Blumenau, e ela pode 

contar sobre a emocionante relação entre seu bisavô e Fritz Müller, a partir de sua história familiar. Ela me pediu para 

compartilhar algumas dessas informações com vocês. [Degravação: Roberto] 

Mas, antes de chegar às saudações da senhora Blumenau, no entanto, gostaria de fazer um breve comentário 

sobre os acontecimentos de hoje. 

Estou aqui junto com o CEO de uma empresa alemã líder em Tecnologia, a FOC - Fibre Optical Components, de 

Berlim, senhor Christian Kutza, e o objetivo dessa viagem é estabelecer cooperações com parceiros brasileiros - 

especialmente para a transferência de tecnologia no campo de infraestrutura crítica e redes da fibra ótica. 

E eu tive hoje uma reunião muito boa com o novo Prefeito de Florianópolis, acho que foi a primeira visita nesse 

gabinete do Prefeito, e também tivemos um encontro com a Heath da Tecnologia da CERTI e sua equipe, falamos sobre a 

cooperação bilateral na área de software, fibra ótica e biogás, porque para nós é importante. Temos coisas de cultura e de 

comércio, é um bom relacionamento. 

Mas agora, vou citar a senhora Blumenau-Niesel. Ela falou: “Senhoras e senhores da Assembleia Legislativa! 

Infelizmente, devido a minha saúde, não posso aceitar seu amável convite para esta sessão especial em homenagem ao 

Doutor Fritz Müller. Pedi ao meu amigo, Hans-Dieter Beuthan, que lhe transmitisse meus melhores cumprimentos e lhe 

desejasse felicidades e boa saúde. 

Em nossa família, Fritz Müller era tão conhecido como Alexander Von Humboldt, que havia encorajado meu 

bisavô a estabelecer um assentamento para imigrantes alemães no sul de seu belo país. Ambos haviam se encontrado em 

Erfurt, onde Hermann Blumenau completou seu aprendizado na conhecida farmácia Trommsdorff. 

A ‘Schwanen-Ring-Apotheke’ em Erfurt de Trommsdorff era um lugar que era conhecido na época, onde 

intelectuais de todas as disciplinas se encontravam e discutiam sobre Deus, o mundo e a ciência. O Doutor Blumenau 

conheceu lá Fritz Müller, ambos com dezesseis anos, bem jovens, não só porque escutavam o que os intelectuais tinham a 

dizer, mas também porque Fritz Müller era parente de Trommsdorff. 

Quando Blumenau finalmente fundou sua colônia em Santa Catarina, era obvio que Fritz Müller aproveitaria a 

oportunidade para iniciar seus estudos de História Natural também lá. Lidar com Müller não foi fácil, nem com o fundador do 

acordo, meu bisavô, e assim aconteceu que eles entraram em conflito por causa de algumas questões do acordo, por causa 

de opiniões divergentes. 

No entanto, em 1884, enquanto Blumenau, como ele disse, tinha completado o trabalho de sua vida e queria ver 

sua esposa e os filhos novamente, ele retornou para a Alemanha, e Müller ficou no Brasil. Ele se casou e teve filhos, eu 

conheci Frederico Kilian e sua filha Orla Kadletz pessoalmente. Eles são descendentes diretos de Fritz Müller.” 

Essa foi a primeira parte das memórias da senhora Blumenau-Niesel. 

Certamente a relação entre o doutor Blumenau e Fritz Müller não foi isento de conflitos, como falou Jutta 

Blumenau. Mas eles eram amigos e Blumenau convidou Fritz Müller para o Brasil, e eles permaneceram ligados de forma 

pragmática por muitos anos. 

Assim, foi o Doutor Blumenau quem vendeu dois bons lotes de terra para as famílias que chegaram a Itajaí - de 

Fritz Müller e de seu irmão August Müller. Foi o Doutor Blumenau que enviou uma carta de recomendação ao então 

Presidente da Província de Santa Catarina, João José Coutinho, na qual ele apoiou a candidatura de Fritz Müller à 

cidadania brasileira. E eu mesmo encontrei recentemente o original desse documento, com data de 20 de julho 1856, nos 

arquivos estaduais da Baixa Saxônia, em Wolfenbüttel, na Alemanha, um documento importante, histórico. 

Agora eu vou voltar a senhora Blumenau. Ao preparar as suas saudações, ela redescobriu outra coisa 

interessante, eu a cito novamente. E a equipa técnica, por favor, mostre a imagem. 
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(Apresentação de foto.) 

Algumas pessoas conhecem esse lugar, muito bem, e essa aquarela fica na casa da Jutta Blumenau e ela falou: 

“Hoje, em nossa casa em Bad Harzfeld está pendurada na parede uma aquarela da primeira casa de Fritz Müller.” 

Mas, uma coisa interessante que, do outro lado dessa aquarela, está escrito uma pequena carta original. Eu vou 

falar um pouco dessa carta que está, na parte de trás, escrita a mão: foto do primeiro assentamento de J. Georg Repsold e 

família, no Brasil, Província de Santa Catarina, Município de Blumenau. Construída em 1864, vendida na mudança para o 

Rio de Janeiro em 1865, ao Doutor Fritz Müller, o conhecido botânico e darwinista. Foi pintada a partir de um desenho a 

lápis pelo pintor Bernhard Wiegand, atualmente em Bremen. 

Diz mais essa carta: “Maravilhosamente preparado por natureza este ramo, para anexar uma placa, com um marco, um 

lema para a sua colônia, ou algo parecido, eu disse uma vez ao doutor Blumenau, naquela época ainda não era meu cunhado.” 

“Bom pensamento, replicou o último, mas o que você acha que seria melhor escrever neste cartaz? Deixe toda 

esperança, você que entra.” É uma boa palavra. É uma coisa histórica interessante! 

Senhoras e senhores, desde ano passado, a nossa associação, o WWZ-BD vem trabalhando para tornar Fritz 

Müller ainda mais conhecido na Alemanha. Nossos parceiros mais importantes aqui são as Prefeituras de Blumenau e de 

Florianópolis, o Instituto Histórico de Blumenau. Nossos projetos na Alemanha incluem, por exemplo, o plano para conceder 

a Fritz Müller, a título póstumo, um doutorado da Universidade Greifswald com a ajuda com nossos parceiros da Associação 

Empresarial da Pomerânia Ocidental em Greifswald. Acho que vamos trabalhar até setembro, e nesse tempo vamos 

realizar, temos também uma boa burocracia. 

Além disso, estamos felizes em apoiar os pesquisadores e autores brasileiros em suas viagens pela Alemanha 

este ano. Poderemos utilizar seus livros e publicações posteriormente na Alemanha para trabalhos de relações públicas no 

espírito de Fritz Müller. E nos enche de profunda alegria e satisfação ver o compromisso e a emocionalidade com que Fritz 

Müller, nascido na Turíngia, é comemorado aqui no Brasil. 

A diversidade e a criatividade destas homenagens são admiráveis! Isto também deixou uma grande impressão na 

Alemanha, em Herfurt e Windischholzhausen, em Berlin e Greifswald, e em outros lugares. Torna-se muito impressionante 

o que vocês organizaram, aqui nessa região, em Santa Catarina, Blumenau, Florianópolis, por causa do aniversário de Fritz 

Müller. E hoje nós ajudamos também na Alemanha para desenvolver mais. 

Gostaria de parabenizar todos os envolvidos, em Florianópolis e em Blumenau, e agradecê-los do fundo do nosso 

coração. Gostaria de agradecer aos Prefeitos de Blumenau e Florianópolis, Mário Hildebrandt e Topázio Neto. 

Agradecemos, sobretudo, ao Rodrigo Ramos, Marcos Schroeder e Sueli Petry, em Blumenau, e ao Marcelo Nascimento, 

em Florianópolis. Tal lista só pode ser incompleta, mas, mais uma vez, estamos muito impressionados sobre isso. 

Senhoras e senhores, só uma informação sobre as coisas da Alemanha. No dia 31 de março, foi uma 

homenagem ao Fritz Müller em Erfurt e Windischholzhausen. Enquanto as celebrações de aniversário ocorriam aqui em 

Blumenau e em Florianópolis, houve também duas homenagens na cidade natal de Fritz Müller, Windischholzhausen e em 

Erfurt. Na lápide para Fritz Müller em Windischholzhausen, o Prefeito de Erfurt, e o embaixador brasileiro na Alemanha, e o 

Centro Empresarial e Científico Brasil-Alemanha colocaram arranjos florais. 

Os representantes da nossa associação colocaram além das flores para o Centro, também um arranjo para a 

cidade de Blumenau, que nos pediu para fazer isso. Consideramos esse pedido como honra e tivemos o prazer de cumpri-

lo. Além disso, entregamos uma carta do Prefeito de Blumenau ao Prefeito de Erfurt. 

Essa cerimônia digna foi seguida pela abertura de uma exposição especial no Museu de História Natural da 

cidade de Erfurt, intitulada ‘Fritz Müller – O Príncipe dos Observadores’. A nossa associação também esteve representada e 

teve a oportunidade de realizar muitas conversas com convidados, o que para nós é muito importante. E ambos os eventos 

foram cobertos pela mídia do Estado Federal da Turíngia, tanto na TV quanto na mídia impressa. 

Por fim, só algumas palavras sobre Centro Empresarial e Científico Brasil-Alemanha, que já trabalha há muitos 

anos, tem um relacionamento com o Brasil. O WWZ-BD foi fundado no ano 2000, com o primeiro Presidente, senhor Jörg 

Sommerlath, irmão da rainha Silvia da Suécia, cuja mãe é brasileira. 

As extensas atividades do WWZ-BD incluem contatos estreitos com a FIESC, de Santa Catarina, antigamente 

com o senhor Glauco Côrte, hoje ele é Vice-Presidente da CNI e, nessa semana, sexta-feira, vamos visitar a CNI em 
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Brasília. Temos bons relacionamentos, em Florianópolis, e nós realizamos alguns projetos com a ajuda do Governo da 

Alemanha sobre assuntos de biogás, com SCGÁS e com a Agência Nacional de Petróleo. Também o acordo de 

cooperação do WWZ-BD com a Fundação de Pesquisa e Tecnologia CERTI em Florianópolis e com AMMVI de Blumenau. 

Caros senhores e senhoras, a ligação entre tradição cultural e economia é uma tarefa importante, usemos o 

jubileu para desenvolver ainda mais as relações econômicas no futuro. E eu conheço Santa Catarina já, há alguns anos, e 

gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os parceiros e amigos políticos e comerciais, que nos 

apoiaram, nos ajudaram em nosso trabalho nos últimos anos. 

Gostaria de encerrar com o lema de nossa associação, que se refere ao Doutor Blumenau: A motivação do 

fundador é nosso incentivo! Se aplicado a Fritz Müller ele poderia ler: a motivação de Fritz Müller é nosso incentivo. 

Foi uma grande honra falar hoje aqui. Muito obrigado pela sua atenção! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Doutor Vicente Caropreso) - Minha senhoras e meus senhores, autoridades que 

compõem a Mesa, só justificando a saída do Senador da República Esperidião Amin que, amanhã, às quatro horas da 

manhã, ele tem voo para Brasília e pediu para se ausentar. Pede desculpas a todos e a compreensão. 

Queria agradecer, portanto, ao senhor Edson Lemos, que representou o Governador, muito honrosa sua 

presença; ao Prefeito Topázio, talvez seja a primeira sessão especial em que ele participou, para mim foi uma honra estar 

junto; também, com a Procuradora de Justiça, senhora Monika Pabst, que é de Blumenau também, representando o Doutor 

Fernando Comin; ao Secretário Municipal de Cultura, Rodrigo Rogério Ramos, eu agradeço demais o carinho, a distinção 

por ter deixado, não apenas o presente, mas a demonstração da parceria, isso é o que vale, e ao Ex-Deputado Marcondes 

Marchetti, pela sua trajetória. 

Foi uma honra estar aqui. Foi um ponto marcante na minha vida Parlamentar, não é sempre que a gente 

mergulha na cultura, na história. E, sobretudo, nós estamos falando aqui de proteção à natureza, que eu acho que é a coisa 

mais importante, nós estamos exaltando uma pessoa que protege a vida das pessoas. 

Então vale a pena, valeu a pena e sempre valerá a pena esse tipo de homenagem. Eu agradeço demais aos 

representantes da Alemanha que estiveram aqui, aos familiares, a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, 

colaboraram. E dizer assim, nós estamos, como disse o Ex-Governador, Senador Esperidião Amin, não de alma lavada, 

mas um pouquinho mais leve. 

Finalizando, agradeço a participação da minha esposa, Sally, não é comum ela vir a um acontecimento político; 

agradeço demais à Cristiane Loureiro, Presidente da Câmara, parlamentar como a gente; a minha equipe, do meu gabinete, 

em nome da Doutora Lucélia Araldi, que fez um trabalho magnífico ali; também à equipe da ALESC, que sempre está 

parceira, organizando, e deu de tudo para que isso acontecesse, e a todos os setores da ALESC. 

Neste momento, teremos a execução do Hino de Santa Catarina. 

(Procede-se à execução do hino.) 

A Presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honraram com o seu comparecimento 

nesta noite. E convoca outra sessão, ordinária, para amanhã no horário regimental. Esta encerrada a sessão. [Transcrição: 

Guilherme][Revisão: Taquígrafa Eliana] 
–––– * * * –––– 

ATA DA 003ª SESSÃO ESPECIAL 
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022, 
EM COMEMORAÇÃO DOS 100 ANOS DE FUNDAÇÃO DO PARTIDO COMUNISTA DO 

BRASIL - PCDOB 
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Sopelsa) - Senhoras convidadas, senhores convidados, sob a proteção 

de Deus declaro aberta a presente sessão especial. Convido para compor a Mesa as autoridades nominadas a seguir: 

Senhor Secretário Nacional de Organização e Adjunto do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, Márcio 

Afonso Cabreira; 
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Senhor Presidente do Partido Comunista do Brasil do Estado de Santa Catarina, Douglas Sebastião Espíndola Mattos; 

Senhor Deputado Federal, no período de 2007 a 2019, Décio Nery de Lima; 

Senhor Deputado Estadual, no período de 2015 a 2019, e atual Vereador do Município de Chapecó, Cesar Valduga; 

Senhora Vereadora do Município de Criciúma, Giovana Mondardo. 

Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão especial foi convocada por proposição 

da Mesa e aprovada por unanimidade pelos demais Parlamentares, em comemoração aos 100 Anos de Fundação do 

Partido Comunista do Brasil. 

 Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional.  

(Procede à execução do Hino Nacional.) 

Também convido para que tome assento à Mesa o Presidente Estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, 

nosso Deputado Federal, senhor Manoel Dias. 

Não posso saber quais foram as pessoas que fizeram a sua inscrição na entrada, mas vejo aqui nosso Ex-

Deputado Afrânio Boppré, que foi meu colega de Parlamento. Seja bem-vindo, Deputado Afrânio! 

A seguir teremos a apresentação de vídeo institucional. 

(Procede-se à apresentação do vídeo institucional.) 

(Manifestação dos presentes com uma canção.) 

Muito bem, muito obrigado, parabéns a todos! 

Também faço o registro novamente da presença do Vereador do Município de Florianópolis, o Ex-Deputado 

Afrânio Boppré, e das demais autoridades: Secretária de Cultura e Arte da Universidade Federal de Santa Catarina, 

senhora Maria Borges; Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, senhor Gelson Albuquerque; 

Assessor Yuri Becker, neste ato, representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo Senador Dário Berger; 

Conselheira do Conselho Estadual de Juventude em Santa Catarina, senhora Lucene Magnus; Conselheira do Conselho 

Nacional de Saúde, senhora Vitória Davi; Assessora Giovana Poeta, neste ato, representando o gabinete parlamentar da 

excelentíssima Deputada Estadual, senhora Luciane Carminatti; Assessor Parlamentar Murilo Silva, neste ato, 

representando o gabinete parlamentar do excelentíssimo Deputado Padre Pedro Baldissera; senhor Romero Gomes, neste 

ato, representando o Presidente Estadual do Partido Socialista Brasileiro, senhor Cláudio Vignatti; Secretário Nacional de 

Direitos Humanos do Partido Verde e Presidente do Partido Verde, em Santa Catarina, senhor Guaraci Fagundes; Diretor-

Executivo Estadual do Fórum Nutricional e Alimentar dos Povos Tradicionais de Matrizes Africanas, senhor Naldo de Barra; 

Presidente da União Catarinense de Estudantes, senhorita Vitória Vito, e também do Secretário de Organização do Partido 

dos Trabalhadores do Estado de Santa Catarina, senhor Vitor Silveira. [Transcrição: Northon] 

Feito esses registros, quero cumprimentar todos e dizer do respeito, e do meu reconhecimento, que tenho a todas 

senhoras e senhores, a todos os partidos políticos que são necessários em todas as instâncias. E em todos os partidos 

políticos nós temos muitas pessoas, na sua grande maioria pessoas boas, pessoas que se dedicam à população, e pessoas 

que querem sempre fazer uma vida melhor para os nossos semelhantes. 

Nesta noite, devia estar aqui o Deputado Padre Pedro, infelizmente, e assim Deus o quis que a mãe do Deputado 

partisse no dia de ontem, embora com uma vida, possamos dizer assim, longa, 92 anos. Uma mãe que batalhou muito e 

que, com toda certeza, teve muitas dificuldades, não é, Ex-Deputado Valduga? 

Gostaria de dizer que estou aqui com muito prazer, primeiro, para receber todos vocês e também para poder 

representar, nesta noite, o Padre Pedro, embora eu tenha, logo após nós encerrarmos, outro compromisso. Mas desde já 

quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês e o meu reconhecimento, e que possamos caminhar todos sempre com o 

melhor dos pensamentos, é assim que as pessoas querem que se faça. 

Neste momento, convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite. 

Em tempo ainda, enquanto o mestre de cerimônias não inicia a sua fala, também quero registrar a presença da 

Vereadora do Município de Florianópolis, senhora Carla Ayres. 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (José Motta Pires Filho) - Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa 

noite! Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense presta homenagem a personalidades que fazem parte da trajetória 

do Partido Comunista do Brasil em Santa Catarina. 
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Convidamos então o excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Deputado Estadual 

Moacir Sopelsa, para fazer a entrega das homenagens. 

Em comemoração ao centenário de fundação, em defesa da democracia dos direitos sociais e trabalhistas, e por 

sua heroica trajetória de lutas por um Brasil soberano, convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense 

o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, neste ato, representado pelo Secretário Nacional Adjunto de Organização do Comitê 

Central, senhor Márcio Afonso Cabreira. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

O senhor Divo Guisoni e a senhora Raquel Felau Guisoni têm uma vida dedicada ao Partido com mais de 

cinquenta anos de atuação, foram perseguidos e condenados na ditadura militar. Divo foi diretor do jornal Tribuna Operária, 

e Raquel, professora, em São Paulo e grande defensora do direito das mulheres. São dirigentes partidários, na base, nos 

comitês municipais e no comitê estadual de Santa Catarina. 

Convidamos para receber a homenagem o senhor Divo Guisoni e a senhora Raquel Felau Guisoni. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Angela Albino atuou como Vereadora, Deputada Estadual, Deputada Federal, Secretária de Estado e Presidente 

Estadual do Partido Comunista do Brasil em Santa Catarina. Atualmente é membro da Direção Nacional do partido. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome da senhora Angela Albino, a Secretária de Organização do 

PCdoB, senhora Mariane Feltrin. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

É Vereador em Chapecó e também atuou como Deputado Estadual, dirigente sindical, dirigente do Projeto Verde 

Vida e grande liderança popular na cidade. 

Convidamos para receber a homenagem o senhor Cesar Antonio Valduga. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Clair Castilhos foi Vereadora de Florianópolis, Presidente da Casa da Mulher Catarina, professora da 

Universidade Federal de Santa Catarina, tem uma vida dedicada à luta dos direitos das mulheres e da saúde pública. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome da senhora Clair Castilhos, a senhora Anderlize Abreu. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Foi Vereador de Florianópolis, Presidente da Fesport, Secretário Nacional de Esportes Educacionais e Presidente 

do PCdoB em Santa Catarina, do início da reorganização até 2002. 

Convidamos para receber a homenagem o senhor João Ghizoni. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Foi Presidente Estadual do Partido e atualmente é dirigente sindical e membro da Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil. 

Convidamos para receber a homenagem o senhor Jucélio Paladini. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Presidente Estadual do Partido Comunista do Brasil, em Santa Catarina, e membro da direção nacional do 

PCdoB, também foi Vereador em Criciúma e Presidente municipal da sigla. 

Convidamos para receber a homenagem o senhor Douglas Sebastião Espíndola Mattos. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 
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Atuou como líder estudantil e dirigente partidária, atualmente ocupa uma cadeira, no Legislativo municipal de 

Criciúma, sendo a Vereadora mais jovem da Câmara. 

Convidamos para receber a homenagem a senhora Giovana Mondardo. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

A seguir, o Parlamento Catarinense homenageia entidades, em reconhecimento à participação política e pelas 

ações por um Brasil democrático e soberano, livre de todos os tipos de preconceito. 

Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense a Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil, CTB, neste ato, representada pelo senhor Mateus Graoske Mendes. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) [Transcrição: Guilherme] 

Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense a União da Juventude Socialista, UJS, neste 

ato, representada pela sua Presidente, senhorita Tâmara Regina Campos Pinheiro. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense a União Brasileira de Mulheres, a UBM, 

neste ato, representada pela sua Presidente, senhorita Maria de Fátima Goulart Capela. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense a União de Negros e Negras pelo Brasil, 

Unegro, neste ato, representada pela sua Presidente, senhora Jussara Pereira de Lima. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos para receber a homenagem do Parlamento Catarinense a União Nacional LGBT-UNA, neste ato, 

representada pelo seu Secretário, senhor Lucene Magnus. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Agradecemos ao senhor Deputado e as demais autoridades pela entrega das homenagens. 

Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL e pelo canal da Assembleia Legislativa no You Tube, onde 

ficará disponível para visualização. Muito obrigado e boa noite! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Sopelsa) –Convido, neste momento, para fazer uso da palavra, em nome 

dos homenageados desta noite, o senhor João Ghizoni. 

O SR. JOÃO GHIZONI - Senhor Presidente, Deputado Moacir Sopelsa, saúdo com muita alegria e, desde já, agradeço 

a pronta acolhida desta Casa em prestar esta grandiosa homenagem ao nosso Partido no seu centenário de fundação. 

Saúdo os membros da Mesa, a Giovana Mondardo, o Décio, o companheiro Cabreira, o Cesar Valduga, o 

Douglas Sebastião, o Maneca, os companheiros do PSB, Romero, Guaraci, do PV, João de Deus, da Rede, saúdo o 

Afrânio, companheiro, e os demais aqui da Mesa. 

Em nome do camarada Márcio Cabreira, que é Dirigente Nacional do nosso Partido, eu saúdo todos os militantes 

presentes e também ausentes, que são os verdadeiros criadores do Partido e da sua história. Agradeço ao Presidente 

Douglas e aos demais agraciados pela oportunidade de falar em nome de todos. Homenageamos o Douglas, nosso 

Presidente, o Paladini, a Angela Albino, que me sucederam na Direção Estadual do Partido Comunista do Brasil, aqui em 

Santa Catarina, e com altivez dirigindo um Partido, e deram grande contribuição a sua história. A Angela foi a nossa 

primeira Deputada estadual e Deputada federal e, nesta Casa, foi sucedida pelo camarada Valduga. Ambos deixaram 

registrado aqui o compromisso dos comunistas com nossa gente, com Santa Catarina e com o Brasil. 

Aos milhares de militantes do Partido que são os verdadeiros construtores da sua história, todos aqueles que 

lutam dias, anos, e muitos a vida toda, por isso são imprescindíveis, simbolizados neste ato, pelo casal Divo e Raquel, que 

juntos, em matrimônio e também com o Partido, eles têm mais de 55 anos de militância ininterrupta, é uma vida dedicada à 
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causa do Partido e do socialismo. A Clair, nossa professora, Vereadora, que teve o apoio desse Partido em 1982, quando 

se elegeu pela primeira vez Vereadora de Florianópolis. A nossa Vereadora Giovana, esta jovem, uma grande novidade na 

política, que simboliza a nossa juventude, sobretudo a perspectiva de um radiante futuro na construção de uma sociedade 

mais justa, democrática e socialista. 

Homenageamos também as entidades e seus militantes que muito vêm contribuindo para a construção de um Brasil 

melhor. A UBM representada pela Fafá, que conduz a entidade na luta pela emancipação da mulher, por direitos iguais, contra 

o feminicídio e pelo fim da opressão das mulheres. A UJS representada aqui pela Tâmara, que tanta contribuição tem dado ao 

nosso país. A UJS traz, no peito e no coração dessa galera, a vontade de lutar sem nunca arriar as bandeiras na defesa dos 

seus ideais. A CTB, uma entidade que congrega os trabalhadores do nosso país, tem jogado também importante papel na luta 

sindical, na defesa dos direitos trabalhistas e na honestidade sindical, por um Brasil que valoriza o trabalho e os seus 

trabalhadores. O negro, representado por essa guerreira, a Jussara Pereira de Lima, que além de poeta e cantora, já 

demonstrado aqui, neste momento, é uma grande lutadora pelo direito à moradia, pelo fim da discriminação racial, pelo direito 

e pelo fim de todos os tipos de preconceitos, pelo fim do racismo, que é muito forte na nossa sociedade. E a LGBT-UNA, 

representada aqui pelo Lucene Magnus, que foi Presidente da UCE, e hoje é Presidente do nosso Partido em Criciúma, que dá 

uma grande contribuição também na luta pelo fim de qualquer tipo de discriminação no nosso país. 

Parabéns aos homenageados e às homenageadas! Não falo apenas por mim, expresso sentimento de milhares 

de militantes, de gerações passadas e atuais, que estão espalhados por Florianópolis, Santa Catarina e pelo Brasil. Minha 

voz é a nossa voz! A voz daqueles que clamam por direitos iguais e sonham com um Brasil livre, democrático e socialista. 

Construir um partido político ideológico, e mensageiro de ideais tão nobres, não é uma tarefa fácil, muito menos individual, 

é, sobretudo, uma tarefa hercúlea e coletiva, de várias gerações que se unem e se somam por projetos comuns, e são 

portadores da bandeira da esperança e de um futuro melhor. 

A fundação do Partido, em 1922, não é um fato isolado, ocorre num contexto de grandes acontecimentos e forte 

ebulição política, que refletiu o clamor do povo por mudanças nos rumos do nosso País. Começava, naquele ano, a saga 

dos comunistas, enfrentando repressões, assassinatos de seus dirigentes e ilegalidade. Afinal, da fundação até 1985, foram 

apenas dois anos e alguns meses de legalidade, que somados aos 37 anos de legalidade atual, o Partido, portanto, tem 

mais da metade da sua história travados, na clandestinidade, nos subterrâneos da liberdade, como diria Jorge Amado. Com 

justificado orgulho e com base em fatos históricos, podemos afirmar que, em 100 anos de batalha, sempre atuando em 

unidade contra as forças políticas, e democráticas, ajudamos a construir o Brasil. 

Não vou me ater a sua história, isto fará o camarada Márcio Cabreira. Vou apenas dizer que ela é recheada de 

ousadia, desprendimento e de determinação de várias gerações de comunistas que contabilizam várias derrotas, 

contabilizam também derrotas e vitórias, avanços e retrocessos. Porém, que se fundem com a história do nosso País, 

decorrente de uma vontade enorme de construir um Brasil melhor, uma sociedade mais justa, igualitária e socialista. 

Mesmo sendo violentamente atacado e perseguido, com muitos mártires em suas fileiras, e havia pago um 

elevado tributo com vidas e sacrifícios, sobretudo, no enfrentamento das ditaduras, o Partido sobreviveu a todas as 

intempéries. Tornou-se respeitado por sua coerência e pela abnegação de seus militantes, que nunca arriaram as bandeiras 

da democracia, da liberdade e dos direitos do povo. 

Aqui em Santa Catarina, os primeiros debates sobre o Comunismo ocorreram quando da construção da Ponte 

Hercílio Luz, que começou em 1922, data da fundação do Partido, aproveitando evidentemente a quantidade de operários e 

trabalhadores que vieram aqui para construir a ponte. Mas foi apenas em 1939 que foi fundado o primeiro comitê estadual. 

Mesmo antes disso, em 1933, a direção nacional do Partido indicou como candidato classista, aqui por Santa 

Catarina, o portuário Álvaro Ventura, que ficou na suplência, vindo a assumir o mandato com a morte do titular, Antônio 

Pena Forte de Souza, que havia sido eleito pelo Partido Operário Socialista. Álvaro Ventura foi o único representante do 

PCB naquela legislatura. O camarada Álvaro Ventura também presidiu o partido em substituição ao Prestes, quando esse 

estava preso pelo Estado Novo.[Transcrição: Taquígrafa Ana Maria] 

Junto com Manuel Alves Ribeiro, “o velho Mimo”, esses dois baluartes foram os principais líderes da primeira fase do 

Partido aqui no nosso Estado. Com a legalidade conquistada, no dia 10 de novembro de 1945, apenas 15 dias antes do pleito, 
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na falta de organização, no Estado, não foram indicados candidatos para aquele pleito. Talvez tenha sido esse o motivo da 

votação pequena do nosso candidato a Presidente, Yedo Fiúza, que ficou bem abaixo daquilo que aconteceu em nível nacional. 

Na eleição de 1947, foram lançados diversos candidatos novamente, repetindo uma votação pequena, talvez um 

pouco da nossa história também, sobretudo, da força do integralismo, que era muito forte ali na região do Vale do Itajaí. 

Como partido na ilegalidade, a estratégia dos comunistas catarinenses foi lançar candidatos por outras legendas, e assim 

eleger o Vereador Genésio Leocaldi da Cunha, em 1954, Emanuel Alves Ribeiro, em 1958, ambos pela legenda do PSP, 

Partido Social Progressista. 

Na crise interna iniciada em 1956, que se estendeu até 1962, com a reorganização do partido, agora com a sigla 

PCdoB, em Santa Catarina, não chegou a ser reorganizado, pois logo em seguida veio o golpe que ceifou liberdades. Logo 

após 1964, a ditadura atacou fortemente os comunistas, prendendo mais de 40 dirigentes. 

Alguma tentativa de resistência contra o golpe aconteceu em Criciúma, com base nos sindicatos, principalmente 

dos mineiros, que eram dirigidos pelos comunistas. Contudo, foi logo debelada pelo exército, deslocado de Blumenau, para 

sufocar a resistência que se iniciava em Criciúma. Um dos presos, nessa fase do golpe, foi o camarada Dibo Elias, que viria 

a ser candidato a Senador pelo PCdoB em 1986. Já com seus 80 anos de idade, fazendo chapa comigo quando disputei 

como candidato a Deputado Federal Constituinte. Rendo aqui a nossa homenagem, a homenagem dos comunistas de 

Santa Catarina a esse grande camarada, e a todos aqueles que tombaram nessa gloriosa história do PCdoB. 

Entre 1975 e 78, foi realizada a Operação Barriga Verde, que desmantelou o Partido Comunista Brasileiro e 

prendeu quarenta e duas lideranças. Foram presas, torturadas pela ditadura, sufocando a sua reorganização e 

funcionamento. Homenageamos também esses bravos combatentes, que deram uma valiosa contribuição na formação de 

uma corrente de pensamento avançado, que permitiu que as ideias comunistas fluíssem na sociedade, e desaguasse num 

partido comunista vivo, forte e atuante que temos atualmente. 

A reorganização do Partido Comunista do Brasil acontece no fim dos anos 70, com a conquista da anistia e sinais 

de alguma abertura democrática. Tendo professores da UFSC junto com mais alguns jovens que reorganizaram o Partido 

aqui no Estado. Muitos foram os desafios, os percalços. O professor, nosso secretário político, na época, teve a casa 

invadida por indivíduos da repressão em 1982. Uma operação de busca e apreensão da Revista do Araguaia, recentemente 

publicada, e que era a primeira divulgação da Guerrilha do Araguaia, que aconteceu no nosso país. Sendo inclusive 

enquadrado na Lei de Segurança Nacional e na Lei do Estrangeiro, e quase que foi expulso do nosso País. 

De lá pra cá, passamos a fazer parte da política e da vida dos catarinenses. Participamos da Novembrada para 

impedir a condenação dos movimentos, das eleições de 1982, em apoio a Jaison Barreto ao Governo do Estado, e 

ajudamos a eleger a Vereadora Clair Castilhos, o Deputado Francisco Küster e o Deputado Walmor De Luca. Participamos 

ativamente da Campanha das Diretas Já no comitê estadual. Falamos, em nome da comissão, pela legalidade do PCdoB, 

nos grandes comícios das Diretas, e desfraldamos a bandeira vermelha em praças públicas. 

Em seguida, participamos também do Movimento Tancredo Neves Presidente. Participamos das eleições da 

Constituinte de 86 com muito destaque, diga-se de passagem. Nossa base inicial de organização foi o movimento 

estudantil, em Florianópolis, por determinação, inteligência e sagacidade de gente como o jovem Edvar Bonoto, que nos 

deixou tão cedo. A quem rendo aqui também uma homenagem e a tantos outros militantes abnegados. Aqui tem Luís 

Costa, tem Ronald, tem Janete Eli, Paladini e tem tantos outros que estiveram trilhando conosco nessa longa caminhada. 

Foi com esse espírito que nós levamos o Partido e o construímos nas principais cidades do nosso Estado. 

Em 1988, nós elegemos Vereador em Florianópolis, e a partir daí passamos a ocupar a cadeira de Vereadores, 

em várias cidades do nosso Estado, atuando no movimento da juventude, movimento sindical, comunitário e em outros 

movimentos sociais, onde buscamos a sustentação política e orgânica do Partido. Com muita ousadia, atuamos em todas 

as frentes de lutas do povo catarinense, nas greves, na resistência ao autoritarismo, contra as políticas neoliberais, em 

defesa da democracia, contra o golpe que derrubou a Presidente Dilma e, principalmente, contra a atual política genocida, 

destrutiva, neofascista e golpista do Bolsonaro. Por isso gritamos: Fora Bolsonaro! Ditadura nunca mais! 

Hoje temos um partido pujante, organizado, em todo País, presente, nos movimentos sociais, trabalhistas, com 

centenas de Prefeitos, Vereadores, Deputados por todo o Brasil. Um partido aberto que incorpore, em suas fileiras, quem se 



04/05/2022 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.081 23 

 

 

Diário Oficial assinado eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2200-2, de 2001 e a Resolução nº 006, de 2009.  
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração 

identifica com seus ideais e sonha com um Brasil socialista. Como ocorreu com a ação popular incorporada ao Partido nos 

anos 70, e pelo Partido Pátria Livre recentemente fundido ao PCdoB. 

Camaradas que fortalecem, engradecem o Partido e a sua história, gente que mira um futuro radiante de alegria e 

um novo amanhecer, e fizeram florescer e fazem florescer a esperança! Agradeço aos camaradas e amigos presentes 

nesta sessão especial. Ao Deputado Sopelsa por presidir e a esta Casa também pela oportunidade. 

Viva a militância do Partido Comunista, passado, presente e futuro! Pois ela é o Partido. Viva o Centenário do 

Partido Comunista do Brasil. Nós somos portadores da esperança por um mundo melhor! Muito obrigado! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Moacir Sopelsa) - Parabéns, Guizoni, obrigado por suas palavras. 

Em tempo, eu registro a presença do Pró-Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, senhor Fernando 

Richartz, e também do Diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, senhor Matheus das Neves. 

E, neste momento, também chega aqui o Deputado Fabiano da Luz, que vai me suceder. Eu quero, finalizando a 

minha parte, convidar para fazer uso da palavra o Secretário Nacional Adjunto de Organização do Comitê Central do 

PCdoB, senhor Márcio Afonso Cabreira, neste ato, também representando a Direção Nacional do Partido. 

Eu passo a sequência dos trabalhos para o Deputado Fabiano da Luz. Mais uma vez, agradeço a presença de 

todos vocês, deixo registrado aqui esta homenagem feita pela Mesa Diretora desta Casa, homenagem justa a um partido 

político, meu irmão Décio, que eu tenho certeza do vosso trabalho de construir um país mais justo e mais digno. Parabéns a 

todos vocês e muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fabiano da Luz) – Senhor Márcio, fique à vontade. 

O SR. MÁRCIO AFONSO CABREIRA - Uma boa noite a todos e a todas! Eu queria, ainda aproveitando a 

presença, agradecer ao Deputado Moacir Sopelsa pela generosidade de ter presidido aqui, este momento. E agradecer 

agora ao Deputado Fabiano da Luz, que assume a condução dos trabalhos; ao nosso Presidente estadual, companheiro 

Douglas Mattos; ao nosso sempre Deputado, companheiro Décio Lima, que nos honra com a sua presença; ao nosso 

companheiro Cesar Valduga, nosso Ex-Deputado Estadual e com as malas prontas para voltar aqui para a Assembleia em 

janeiro de 2023. [Transcrição: Taquígrafa Sílvia] 

Queria também relembrar e fazer um registro da nossa companheira Angela Albino, que também foi Deputada 

aqui nesta Casa; da nossa companheira Giovana Mondardo, Vereadora em Criciúma; do nosso companheiro Manoel Dias, 

Ex-Deputado, Ex-Ministro; saudar os companheiros do PSB, do PV, do PSOL, lideranças populares que aqui se encontram. 

E dizer que eu trago aqui um fraterno, especial abraço da nossa camarada Luciana Santos, Presidente Nacional do Partido. 

Gostaria, em nome do Comitê Central, de dizer aqui rápidas palavras. Eu penso que a história do PCdoB, 

inevitavelmente, se confunde com a história da luta do povo brasileiro. Povo mais sofrido, do povo que sempre precisou 

batalhar por sua sobrevivência, do povo que precisou criar confrontos com a opressão. Essa história é marcada, ao longo 

da existência do Partido Comunista do Brasil, em dezenas de episódios. Episódios, alguns deles, como a própria ditadura 

militar, que nós enfrentamos no Brasil, que nos levou a perder, eu diria, centenas de companheiros que optaram, não por 

uma vontade, mas por ser o único caminho que era possível, de fazer um enfrentamento, a chamada “luta armada” contra a 

ditadura brasileira. 

Isso levou a perdas muito grandes para o Partido Comunista do Brasil e para outras organizações que, ombro a 

ombro conosco, também enfrentaram aqueles anos, que se dizia que duraria pouco tempo e acabou durando 21 anos. Aliás, 

era importante registrar que hoje o filho do Ex-Presidente João Goulart, João Vicente Goulart, é o Presidente do PCdoB no 

Distrito Federal. São correntes históricas que passam a se encontrar em um momento muito delicado do nosso povo. Eu acho 

que esta homenagem, eu diria assim, que a principal emoção dela é você ver aqui um encontro de gerações de lutadores. Está 

ali o Divo e a Raquel, figuras que marcam a história do nosso Partido, não só aqui em Santa Catarina, mas que marcam a 

história do nosso Partido no Brasil inteiro. E está aqui a Giovana, que é hoje uma nova liderança do nosso Partido. Estão aqui 

os companheiros da UJS, como o Bernardo Joffily, que é um companheiro também histórico da direção nacional do nosso 

Partido com contribuições imensas. Então, eu acho que este ato reflete, sobretudo, um encontro de gerações. 

E eu diria, companheiros, que é sempre meio chato se falar bem da gente mesmo. É um pouco mais difícil, você falar 

bem dos outros é mais fácil. Mas eu diria o seguinte: o PCdoB chega há 100 anos, o que já é um feito extraordinário. Mas eu 
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diria que o feito mais extraordinário ainda é chegar aos 100 anos de cabeça erguida. É chegar aos 100 anos com a sensação do 

dever cumprido. É chegar aos 100 anos, em momento nenhum vacilando de que lado que nós iríamos estar, de que lado da 

história, a quem nós iríamos apoiar, a quem nós deveríamos enfrentar, e enfrentar, se precisasse, dando o sangue. 

Essa é a história do PCdoB. Chegar até aqui de cabeça erguida, chegar até aqui fazendo uma construção, quer 

dizer, buscando lutar, invariavelmente, em condições muito desfavoráveis. Mas buscando não se entregar, não abaixar a 

cabeça, não se dobrar, por mais que a força que estivesse do outro lado fosse, às vezes, uma força hegemônica, 

aparentemente, muito forte, com um poder de persuasão muito grande. Essa sempre foi a principal virtude, a principal 

qualidade dos comunistas, não deixar se dobrar, nos momentos mais difíceis, buscar um caminho, por mais estreito, por 

menor que ele fosse, para superar e para poder vencer. 

Eu gostaria de encerrar, dizendo o seguinte: companheiros, nós vivemos no Brasil um momento absolutamente 

delicado. Um momento, onde nós precisamos unir todos os patriotas, todos os brasileiros, todos os progressistas, todos 

aqueles que enfrentam algum nível de contradição, por menor que ela seja, com esse Governo que aí está. Quer dizer, 

trata-se da democracia, da civilização contra a barbárie. 

É sempre importante lembrar, inclusive, que atos mais radicalizados, na história da humanidade, nem sempre se 

deram no primeiro momento de ascensão ao poder, e invariavelmente eles se davam num segundo momento, e é disso que 

nós estamos tratando. Nós precisamos unir todos, todos os progressistas, todos os patriotas, para que juntos se inicie um 

plano de reconstrução nacional neste Brasil. Mais do que ganhar a eleição, é preciso reconstruir, é preciso trazer conforto, é 

preciso trazer dignidade, é preciso trazer perspectiva para o nosso povo sofrido nesses últimos quatro anos. 

Queria dizer também aos companheiros que nós escutamos aqui, logo na abertura desta atividade, o Hino Brasileiro. 

E o hino tem uma pequena passagem que eu acho que simboliza muito para todos nós, quando ele diz: “verás que um filho teu 

não foge à luta.” Eu não tenho dúvida de que esses companheiros, como o Divo, a Raquel, a Geovana, todos os companheiros 

do movimento popular, das entidades estudantis, que estão aqui, não vão faltar à luta pelo Brasil nesse momento. Irão fazer de 

tudo para que possamos voltar a ter um Brasil livre, soberano, feliz, nos desígnios do nosso povo. Muito obrigado! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fabiano da Luz) - Bom camaradas, boa noite! Eu quero, primeiramente, 

cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o Márcio Afonso, que representa o PCdoB em nível nacional; bem como o 

Douglas, que representa o partido aqui no Estado; a Geovana, Vereadora que aqui também representa todas as mulheres; 

o Valduga, algumas vezes nos confundiam, não é? Duas, três vezes, em aeroportos, o pessoal vinha falar comigo como se 

eu fosse o Valduga. Eu dizia: Calma lá, nós trocamos as cadeiras. Cumprimentar o Décio Lima, que é o presidente do 

nosso Partido; e também o Manuel Dias, Presidente do PDT e Ex-Ministro, junto com o João Ghizoni. O João ia incomodar 

bastante lá no Ministério do Esporte. Mas, agradecer a todos vocês pela presença. 

Eu quero agradecer também ao Deputado Sopelsa, porque este evento foi uma proposição do Deputado Padre 

Pedro, e na impossibilidade dele estar presente, tendo em vista o passamento da sua mãe ontem, eu estava escalado para 

estar nesta sessão. Mas, curiosamente, para vir de Chapecó a Florianópolis tem que fazer escala em Campinas, pela 

dificuldade dos voos diretos, e hoje deu uma pane no sistema da Azul e o aeroporto de Campinas ficou quarenta minutos 

fechado. Até resolver o problema da pane no sistema, não saiu e não chegou nenhum vôo, e por esse motivo que eu 

cheguei para encerrar a sessão no dia de hoje. Quero aqui agradecer ao Sopelsa, porque ele permaneceu aqui, mesmo 

tendo compromisso fora, para comandar esta sessão. 

Parabenizar o PCdoB pelos 100 anos! Não é qualquer partido que resiste ao tempo, resiste a tantas lutas, a tanta 

perseguição, a tantas dificuldades e se mantém em pé. Mesmo, muitas vezes, com todo preconceito que nós da esquerda 

sofremos, por lutar defendendo o povo e muitas vezes sermos negados pelo próprio povo, por acreditar nas conversas 

fracas de parte da sociedade, por acreditar na imprensa tendenciosa e por nos crucificarmos. Mas, como sabemos que tem 

um ser maior que também defendeu o povo, foi crucificado e que continua vivo em todos nós, nós também continuamos 

vivos defendendo o povo e enfrentando todas as adversidades. 

Parabéns ao PCdoB! E que, daqui para frente, agora já muito mais maduro, mais experiente, o Partido possa ter 

muitas conquistas para toda a sociedade. 
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Neste momento, teremos a execução do Hino de Santa Catarina. 

(Procede-se à execução do Hino.) 

Antes de encerrar a presente sessão, esta Presidência agradece a presença de todas as autoridades e de todos que 

nos honram com o seu comparecimento nesta noite, e convoca outra sessão, ordinária, para amanhã no horário regimental. 

Está encerrada a sessão. Muito obrigado! Um abraço a todos! 

(Palmas)[Transcrição: Roberto] 

[Revisão: Taquígrafa Eliana] 
 

P R O P O S I Ç Õ E S  D E  O R I G E M  D O  L E G I S L A T I V O  
 

 

PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DE MEDIDA PROVISÓRIA 
 
PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 00249/2021 

Acresce o art. 5º-A à Lei nº 18.318, de 2021, que altera a Lei Complementar nº 323, de 

2006, que estabelece Estrutura de Carreira, reestrutura o sistema de remuneração e 

dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde, e 

estabelece outras providências. 

Art. 1º A Lei nº 18.318, de 29 de dezembro de 2021, passa a vigorar acrescida do art. 5º-A, com a 

seguinte redação: 

 “Art. 5º-A O art. 1º da Lei nº 15.984, de 9 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 ‘Art. 1º .......................................................................................... 

...................................................................................................... 

§ 4º Fica a vantagem de que trata o caput deste artigo fixada em 70% (setenta por cento) do vencimento 

previsto para o cargo ocupado.’ (NR)” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto o art. 1º, que produzirá efeitos a contar de 

1º de janeiro de 2022. 

Art. 3º Fica revogado o § 3º do art. 1º da Lei nº 15.984, de 9 de abril de 2013. 

Sala das Comissões, 03/05/2022 

Deputado Julio Garcia 

Relator 
 

 

PROJETO DE LEI 
 
PROJETO DE LEI Nº 0103.7/2022 

Altera o Anexo Único da Lei nº 18.278, de 2021, que “Consolida os atos normativos 

que concedem o Título de Utilidade Pública estadual no âmbito do Estado de Santa 

Catarina”, para alterar a denominação da Rede Feminina Regional de Combate ao 

Câncer de Xanxerê para Rede Feminina de Combate ao Câncer de Xanxerê. 

Art. 1º Fica alterada a denominação da Rede Feminina Regional de Combate ao Câncer de Xanxerê para 

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Xanxerê. 

Art. 2º O item 32 referente ao Município de Xanxerê do Anexo Único da Lei nº 18.278, de 20 de dezembro de 

2021, passa a vigorar com a alteração constante do Anexo Único desta Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões,  

Valdir Vital Cobalchini 

Relator 

Lido no Expediente 

Sessão de 03/05/22 
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ANEXO ÚNICO 

(Altera o Anexo Único da Lei nº 18.278, de 20 de dezembro de 2021) 

“ANEXO ÚNICO 

ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA 

....... ............................................................ ................................................................. 

XANXERÊ LEI ORIGINAL Nº 

....... ............................................................ .................................................................. 

32 Rede Feminina de Combate ao Câncer de Xanxerê 14.065, de 2007 

..... ............................................................ ................................................................. 

  (NR)” 
Sala das Sessões,  

Valdir Vital Cobalchini 

Relator 

JUSTIFICAÇÃO 

Submeto à elevada consideração deste Parlamento o Projeto de Lei em anexo, em razão da mudança da 

denominação da Rede Feminina Regional de Combate ao Câncer de Xanxerê para Rede Feminina de Combate ao Câncer 

de Xanxerê, conforme devidamente demonstrada nos documentos anexados. 

Sala das Sessões,  

Valdir Vital Cobalchini 

Relator 

 

R E D A Ç Õ E S  F I N A I S  
 

 

REDAÇÕES FINAIS 
 

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº 0385.9/2019 

O Projeto de Lei nº 0385.9/2019 passa a ter a seguinte redação: 

“PROJETO DE LEI Nº 0385.9/2019 

Dispõe sobre o acesso à informação de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas para 

órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual. 

Art. 1º O Poder Executivo Estadual deve disponibilizar o acesso à informação acerca das Notas Fiscais 

Eletrônicas (NF-e) emitidas para seus órgãos e entidades. 

Art. 2º A divulgação da informação de que trata o art. 1º dar-se-á em sítios oficiais da internet dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder Executivo, e conterá os seguintes dados: 

I – chave de acesso da NF-e; 

II – identificação do órgão ou entidade da administração pública destinatário do bem ou serviço; 

III – identificação do emitente da NF-e, contendo a razão social, o número do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) e o Município onde se situa o fornecedor; 

IV – data da emissão, número, série, natureza da operação, itens adquiridos, valores unitário e total da 

NF-e; e 

V – número do instrumento jurídico, quando a aquisição estiver relacionada a contrato formalizado. 

Parágrafo único. O ambiente eletrônico deverá permitir a busca pelos parâmetros relacionados nos 

incisos do caput. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação." 

Sala da Comissão, 

Ana Campagnolo 

Deputada Estadual 
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PROJETO DE LEI Nº 0385.9/2019 

SUBEMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVO GLOBAL 

O Projeto de Lei 0385.9/2019 passar vigorar acrescido com da seguinte redação: 

Art.1°....................................................................................... .................................................. . 

.................................................................................................. ................................................ . 

................................................................................................. ................................................. . 

“Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 dias”. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigência 1 (um) ano a partir da data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 

José Milton Scheffer 

Deputado Estadual 

EMENDA À REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 385/2019 

Na Redação Final do Projeto de Lei nº 385/2019 proceda-se a seguinte alteração: 

Onde se lê: 

“Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigência 1 (um) ano a partir da data de sua publicação.” 

Leia-se: 

“Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigência 1 (um) ano a partir da data de sua publicação.” 

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 26 de abril de 2022. 

Deputado Milton Hobus 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

JUSTIFICATIVA 

A presente Emenda à Redação Final tem por objetivo adequar a Redação Final do Projeto de Lei  

nº 385/2019 à Lei Complementar nº 589, de 2013, que “Dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das 

leis e estabelece outras providências”, bem como pretendia o autor conforme à solicitação de fls. 35. 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 385/2019 

Dispõe sobre o acesso à informação de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas para 

órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Estadual. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 

DECRETA: 

Art. 1º O Poder Executivo Estadual deve disponibilizar o acesso à informação acerca das Notas Fiscais 

Eletrônicas (NF-e) emitidas para seus órgãos e entidades. 

Art. 2º A divulgação da informação de que trata o art. 1ºdar-se-á em sítios oficiais da internet dos órgãos e 

entidades integrantes do Poder Executivo, e conterá os seguintes dados: 

I – chave de acesso da NF-e; 

II – identificação do órgão ou entidade da Administração Pública destinatário do bem ou serviço; 

III – identificação do emitente da NF-e, contendo a razão social, o número do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) e o Município onde se situa o fornecedor; 

IV – data da emissão, número, série, natureza da operação, itens adquiridos, valores unitário e total da NF-e; e 

V – número do instrumento jurídico, quando a aquisição estiver relacionada a contrato formalizado. 

Parágrafo único. O ambiente eletrônico deverá permitir a busca pelos parâmetros relacionados nos incisos do caput. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigência 1 (um) ano a partir da data de sua publicação. 

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 26 de abril de 2022. 

Deputado Milton Hobus 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
–––– * * * –––– 
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 480/2021 

Autoriza a doação de imóveis no Município de Ibicaré. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar ao Município de Ibicaré os imóveis relacionados 

no Anexo Único desta Lei, matriculados ou transcritos no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba e 

cadastrados no Sistema de Gestão Patrimonial (SIGEP) da Secretaria de Estado da Administração (SEA). 

Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as ações necessárias à titularização das 

propriedades, bem como à averbação das benfeitorias ainda não averbadas existentes nos imóveis. 

Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade possibilitar ao Município o desenvolvimento de 

atividades relacionadas às áreas da saúde, educação e assistência social, em prol da comunidade local. 

Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão: 

I – desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar os imóveis; 

II – deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de  

2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou 

III – hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou onerosa, total ou parcialmente, os imóveis. 

Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo deverão constar da escritura pública de doação dos 

imóveis, sob pena de nulidade do ato. 

Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será realizada independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial, sem indenização por benfeitorias construídas. 

Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao donatário o direito de retenção no caso de reversão 

dos imóveis. 

Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta do donatário, vedado ao Estado arcar com 

quaisquer ônus a elas relacionados. 

Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo Secretário de Estado da Administração ou por 

quem for legalmente constituído. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 27 de abril de 2022. 

Deputado Milton Hobus 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 

ANEXO ÚNICO 

RELAÇÃO DE IMÓVEIS 

Código 
SIGEP 

Matrícula/ 
Transcrição 

Nome Área (em m²) 
Benfeitoria 
Averbada 

02783 2062 EI Duque de Caxias 4.000,00 Sim 

4263 1485 EI Linha Triângulo 1.507,50 Sim 

4264 2.002 EI Linha do Cedro 3.125,00 Não 

4265 1512 EI São José 2.000,00 Sim 

4266 3655 EI São Salvador 1.117,32 Sim 

4271 12.630 EI Vista Alegre 900,00 Sim 

4271 2090 EI Vista Alegre 900,00 Sim 

4272 12.631 EI Amaral Fontoura 4.000,00 Sim 

4273 
7.694, à fl. 12 do Livro 

nº 3E 
EI Gramado Sarandi 3.000,00 Não 

4274 2091 EI Lageado Grande 10.000,00 Sim 

–––– * * * –––– 
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 482/2021 

Autoriza a doação de imóveis no Município de Rodeio e estabelece outras 

providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar ao Município de Rodeio os seguintes imóveis: 

I– o imóvel com área de 2.500,00 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), com benfeitorias, 

matriculado sob o n° 2954 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Indaial e cadastrado sob o n° 02012 no 

Sistema de Gestão Patrimonial (SIGEP) da Secretaria de Estado da Administração (SEA); e 

II– o imóvel com área de 1.300,00 m² (mil e trezentos metros quadrados), com benfeitorias, 

matriculado sob o n° 6078 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Indaial e cadastrado sob o n° 02012 no 

SIGEP da SEA. 

Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as ações necessárias à titularização  

das propriedades. 

Art. 2° A doação de que trata esta Lei tem por finalidade possibilitar ao Município o desenvolvimento de 

projetos educacionais no contraturno escolar. 

Art. 3° O donatário não poderá, sob pena de reversão: 

I– desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar os imóveis; 

II– deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da data de 

publicação desta Lei; ou 

III– hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou onerosa, total ou parcialmente, os imóveis. 

Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo deverão constar da escritura pública de doação dos 

imóveis, sob pena de nulidade do ato. 

Art. 4° A reversão de que trata o art. 3° desta Lei será realizada independentemente de notificação judicial ou 

extrajudicial, sem indenização por benfeitorias construídas. 

Art. 5° A edificação de benfeitorias não outorgará ao donatário o direito de retenção no caso de reversão 

dos imóveis. 

Art. 6° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta do donatário, vedado ao Estado arcar com 

quaisquer ônus a elas relacionados. 

Art. 7° O Estado será representado no ato de doação pelo Secretário de Estado da Administração ou por 

quem for legalmente constituído. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9° Fica revogada a Lei n° 16.230, de 19 de dezembro de 2013. 

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 27 de abril de 2022. 

Deputado Milton Hobus 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
 

C A D E R N O  A D M I N I S T R A T I V O   
 

G E S T Ã O  D E  P E S S O A L ,  N O R M A T I V A ,  F I S C A L  E  D E  M A T E R I A I S  
 

 

PORTARIAS 
 

PORTARIA N° 706, de 03 de maio de 2022 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 
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RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR WILLIAN NUNES COSTA, para exercer o cargo de provimento em comissão de 

Secretário Parlamentar, código PL/GAB-35, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia 
Legislativa, a contar da data de sua posse(GAB DEP FELIPE ESTEVÃO – CRICIÚMA). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 
Processo SEI 22.0.000012987-2 

–––– * * * –––– 

PORTARIA N° 707, de 4 de maio de 2022 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016, 

RESOLVE: Com base no Art. 1° parágrafo único do Ato da Mesa n° 396, de 29 de novembro de 

2011, e do item II, da cláusula quinta do Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta entre MPSC e a ALESC, de 25 de outubro de 2011. 

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce Atividade Parlamentar Externa, a contar 
de 04 de maio de 2022. 

Matrícula Nome do Servidor Cidade Gabinete 

11023 ANDERSON SOUZA DE CAMPOS PALHOÇA GAB DEP LUIZ FERNANDO VAMPIRO 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 
Processo SEI 22.0.000013367-5 

–––– * * * –––– 

PORTARIA N° 708, de 4 de maio de 2022 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, 
EXONERAR a servidora TAMYRES MEYER MACHADO, matrícula n° 9457, do cargo de 

Secretário Parlamentar, código PL/GAB-44 do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 04 de maio de 
2022 (GAB DEP NAZARENO MARTINS). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 
Processo SEI 22.0.000013354-3 

–––– * * * –––– 

PORTARIA N° 709, de 4 de maio de 2022 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de 
Secretário Parlamentar, do servidor RAUL RIBAS NETO , matrícula n° 11385, de PL/GAL-58 para o PL/GAL-64 do Quadro 

de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 03 de maio de 2022(LIDERANÇA DO PT). 
Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 
Processo SEI 22.0.000013343-8 

–––– * * * –––– 
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PORTARIA N° 710, de 4 de maio de 2022 
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 
conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de 
Secretário Parlamentar, da servidora GABRIELA SCHAFER, matrícula n° 9631, de PL/GAB-41 para o PL/GAB-43 do 
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 03 de maio de 2022 (GAB DEP FABIANO DA LUZ). 

Jean Carlos Baldissarelli 
Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000013342-0 
–––– * * * –––– 

PORTARIA N° 711, de 4 de maio de 2022 
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 
conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR MARCELO RONSANI DOS SANTOS, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-45, Atividade Administrativa Interna, do Quadro do Pessoal da 
Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (GAB DEP MAURICIO ESKUDLARK). 

Jean Carlos Baldissarelli 
Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000013428-0 
–––– * * * –––– 

PORTARIA N° 712, de 4 de maio de 2022 
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 
pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 
de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: com fundamento no art. 169, I, da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, 
EXONERAR a servidora HILDA MARIA NUNES, matrícula n° 7795, do cargo de Secretário 

Parlamentar, código PL/GAB-69 do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 5 de maio de 2022 (GAB 
DEP LAERCIO SCHUSTER). 

Jean Carlos Baldissarelli 
Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000013425-6 
 

E D I T A I S ,  L I C I T A Ç Õ E S ,  C O N V Ê N I O S  E  C O N T R A T O S  
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

AVISO 
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA do Estado de Santa Catarina - ALESC, com sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, n° 310, 
Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-900, comunica aos interessados a REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO . 
PREGÃO N°: 008/2022 
N° DA LICITAÇÃO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E: 932963 
DATA: 03/05/2022 
HORA DA DISPUTA: 09:00hs. 
Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente.  

Rafael Batista dos Santos 
Coordenador de Licitações e Contratos 

Processo SEI 22.0.000002018-8 
–––– * * * –––– 
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