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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  
 

 

SESSÃO PLENÁRIA 

ATA DA 008ª SESSÃO SOLENE 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021, EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DOS 
MUNICÍPIOS DE PINHALZINHO, SAUDADES E MODELO 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MAURO DE NADAL 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) - Eu quero, de forma muito respeitosa, 

cumprimentar todas as mulheres e todos os homens que se fazem presentes nesta noite.Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a presente sessão solene, em homenagem aos Municípios de Pinhalzinho, Saudades e Modelo. 

Convido para compor a Mesa as excelentíssimas autoridades nominadas a seguir: 

Excelentíssimo senhor Deputado Fabiano da Luz; 

Excelentíssimo senhor Deputado Altair Silva, Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do 

Desenvolvimento Rural; 

Excelentíssimo Prefeito do Município de Pinhalzinho, senhor Mário Afonso Woitexem Cena; 

Excelentíssimo Prefeito do Município de Saudades, Maciel Schneider; 

Excelentíssimo Prefeito do Município de Modelo, senhor Dirceu Silveira. 

Vamos convidar representantes dos demais Prefeitos, presentes, para compor a Mesa: 

O excelentíssimo Prefeito do Município de Chapecó, senhor João Rodrigues; 
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O Presidente da Câmara do Município de Pinhalzinho, Vereador Remi Antonio Sulzbacher; 

A excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal de Saudades, Vereadora Eliamar Corradi; 

A Presidente da Câmara do Município de Modelo, Vereadora Márcia Teresinha Jacoby; 

O magnífico Reitor da Udesc, com sede em Pinhalzinho, senhor Dilmar Baretta. 

Também já deixando nossos agradecimentos por ter cedido este espaço, convido nosso Presidente da 

Cooperitaipu, Arno Pandolfo, para fazer parte da Mesa. E fazer o registro, ficou muito bom, Pinhalzinho e região merecem 

este auditório que aqui foi construído pela Itaipu. 

O Vice-Prefeito de Saudades, Marcos Roberto Hoss. 

O Comandante da 4ª Região da Polícia Militar de Fronteira, Chapecó, Coronel Jorge Luiz Haack, por gentileza. 

O Comandante dos Bombeiros Militares do Município de Pinhalzinho, Glaycon Reitz. 

O Delegado do Município de Pinhalzinho, senhor Lucas Gomes de Almeida. 

Em homenagem às mulheres que se fazem presentes aqui, nós vamos convidar as três primeiras-damas 

dos Municípios: a senhora Cláudia Cristina Woitexem, primeira-dama do Município de Pinhalzinho; a senhora Jacinta 

Silveira, primeira- dama do Município de Modelo e também a senhora Isabel Cristina Müller, primeira-dama do Município de 

Saudades. Vamos saudar as mulheres aqui presentes com uma calorosa salva de palmas! 

(Palmas) 

Antes de iniciarmos os trabalhos da presente sessão, eu convido o magnífico Reitor da Udesc, Dilmar 

Baretta, para proceder à assinatura de um documento extremamente importante para Santa Catarina, em especial para 

todo Grande Oeste de Santa Catarina, que é a assinatura do Edital de Licitação para iniciar a construção do Laboratório do 

Leite aqui, na cidade de Pinhalzinho, é uma obra extremamente importante. 

Eu convido os Prefeitos e os membros da Mesa, juntamente com o Deputado Fabiano da Luz e com o 

Deputado Altair Silva, para acompanharem a assinatura do edital, pois esta é uma reivindicação da Bancada do Oeste de 

Santa Catarina. 

Faço questão de citar nominalmente todos os Deputados que fazem parte desta bancada: Deputada Thais 

Silva, Deputado Coronel Mocellin, Deputado Fabiano da Luz, Deputado Jair Miotto, Deputada Luciane Carminatti, Deputado 

Marcos Vieira, Deputada Marlene Fengler, Deputado Maurício Eskudlark, Deputado Mauro de Nadal, Deputado Moacir 

Sopelsa, Deputado Neodi Saretta, Deputado Nilso Berlanda, Deputado Padre Pedro Baldissera, Deputado Romildo Titon e 

Deputado Valdir Cobalchini. 

São todos Deputados da Bancada do Oeste que, ao longo desses últimos anos, vêm reivindicando, em 

nome de todos os produtores de leite de Santa Catarina, especialmente na construção do Laboratório do Leite. 

(Procede-se à assinatura do documento.) 

(Palmas) 

Ainda, a título de informação, a Bancada do Oeste fez uma emenda, no Orçamento do Estado, para custear 

a construção do Laboratório do Leite, da ordem de R$30 milhões, que será construído na Udesc. E a Udesc é que vai, 

depois de pronto, administrar todo o laboratório, e ela é dotada de especialistas para tal. Isso vai dar um upgrade, em todo o 

Grande Oeste de Santa Catarina, no que diz respeito à análise clínica do leite aos nossos produtores rurais. 

Convido o magnífico Reitor Dilmar Baretta para fazer uso da palavra. 

O SR. DILMAR BARETTA - Cumprimento especial, então, ao nosso Deputado Marcos Vieira por ceder este 

momento, e cumprimentando o Deputado, saúdo os demais Deputados da Mesa, também o nosso Deputado Altair Silva 

que, nesse ato, representa o Governador de Estado, Carlos Moisés, e em seu nome saúdo também os demais Prefeitos, 

Vice-Prefeitos, Vereadores, comunidade, enfim, região oeste. Em especial as cidades de Pinhalzinho, Saudades e Modelo, 

e já fica aqui o nosso reconhecimento. 

Dito isso, queria registrar este momento, usar a palavra basicamente para agradecer. Agradecer o empenho 

da Bancada do Oeste, ao Deputado Marcos Vieira por liderar, juntamente com os demais Deputados do oeste, uma 

bancada forte que disponibiliza, então, R$30 milhões. 
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Hoje, efetivamos a assinatura de R$9.941 milhões para a construção do Núcleo Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Leite, para estar atuando nas análises de qualidade do leite, bem como, obviamente, a inovação, a agregação 

de valor aos produtos que são oriundos dos produtores rurais. 

Então, a ideia aqui não é apenas um Laboratório do Leite, e sim, se trata de inovação, tecnologia e 

agregação de valor para a região oeste. Essa parceria a Udesc está coordenando, mas eu cito e agradeço a Epagri, que é 

parceira, a Cidasc que é parceira também, bem como a Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina, e também 

tivemos o CDL e a ACIP que nos ajudaram muito na parte final, e Ceraçá. 

E, em especial, o Diretor Cleuzir da Luz, que está presente, bem como os demais diretores, e nós tivemos uma 

força tarefa, Deputado Marcos Vieira, para que nós pudéssemos, neste ato, poder entregar esta assinatura. Assim o fizemos. 

Somente queria agradecer novamente, a parte dos equipamentos vem, a partir do ano que vem, 

equipamentos de última geração, inovadores. A região oeste merece este momento, é um sonho e é uma realidade que 

hoje se concretiza. 

Parabéns à Bancada do Oeste pela força que tem. Obrigado Deputado Marcos Vieira, Deputado Fabiano da 

Luz, levem esse agradecimento da Universidade do Estado de Santa Catarina, da região oeste, para a Assembleia 

Legislativa, bem como, Altair, ao próprio Governo do Estado que atendeu esta emenda coletiva da Bancada do Oeste. 

Muito obrigado, é somente agradecimentos que eu queria registrar hoje. A região oeste merece! Pessoal, 

uma salva de palmas para a região oeste! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) - Senhoras e senhores, a presente sessão solene 

foi convocada e, aprovada por unanimidade, por todos os 40 Deputados desta Casa, em comemoração aos 60 Anos de 

Emancipação Política e Administrativa de Pinhalzinho, Saudades e Modelo. 

Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional. 

(Procede-se à execução do Hino Nacional.) 

Na sequência, teremos apresentação dos vídeos institucionais dos Municípios homenageados. Vamos 

começar com Pinhalzinho. 

(Procede-se à apresentação do vídeo institucional do Município de Pinhalzinho.) 

[Transcrição: Northon] 

Antes de passarmos para o vídeo do Município de Modelo, eu quero registrar a presença dos seguintes 

Vereadores e Vereadoras dos Municípios homenageados: Antônio Gallina, Jones Mohr, de Pinhalzinho; a senhora Jussane 

Toseto Frandoloso, Vice-Presidente de Modelo; Tiago Rambo Geller, de Modelo; Neuro Barboza, de Modelo; Franciéli 

Werlangue, de Pinhalzinho; Clairton Lauxen, de Saudades; de Pinhalzinho, Carmen Teresinha Fiorini de Souza; de 

Saudade, Cleiton Rafael Knorst; de Pinhalzinho, Márcio José Maria; de Modelo, José Edgar Utzig; de Modelo, Alsemir dos 

Santos, e também de Modelo, Altair Domingos Zenatti. 

Também registrar a presença do Secretário de Desenvolvimento Urbano do Município de Pinhalzinho, Elmo 

Zancheti; do Secretário de Finanças do Município de Pinhalzinho, Wanderlei Borba; do Secretário de Desenvolvimento 

Rural do Município de Pinhalzinho, Honorino Dalapossa; da Secretária da Educação do Município de Modelo, Márcia Hucks; 

da Coordenadora de Assistência Social de Modelo, Eliana Lourenz; da Presidente do PSL do Município de Pinhalzinho, 

Adriana Fátima Meneghetti; da Diretora de Cultura do Município de Modelo, Sandra Pulter; da Coordenadora da FIESC- 

SESI-SENAI, Cleufa Bolis, e do Vereador Juliano de Almeida da cidade de Pinhalzinho. Sejam todos bem-vindos! 

Faço questão de contar com a presença aqui, na Mesa Diretora dos Trabalhos, do excelentíssimo Vice-

Prefeito da cidade de Pinhalzinho, senhor Neuro Ozelame. Por gentileza, Neuro, por favor! Faz-se presente, na Mesa, 

também, o Vice-Prefeito da cidade de Modelo, senhor César Meurer. César, muito obrigado pela presença, e fazemos 

questão de vocês aqui na Mesa Diretora. 

Vamos, então, para o vídeo da cidade de Modelo. 

(Procede-se à apresentação do vídeo institucional do Município de Modelo.) 

Neste momento, teremos o vídeo do Município de Saudades. 

(Procede-se à apresentação do vídeo institucional do Município de Saudades.) 
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Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo Deputado estadual, Fabiano da Luz. Levo ao 

conhecimento do Plenário que esta sessão solene está sendo transmitida, pela TVAL, para todo o Estado de Santa 

Catarina e também pelos demais canais do Poder Legislativo do Estado. 

O SR. DEPUTADO ESTADUAL FABIANO DA LUZ – Boa noite! Eu quero, com muita alegria e muita honra, 

cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, até porque todas são autoridades, são lideranças. Aliás, eu não me lembro 

de um evento, de um ato em que se reuniram tantas autoridades, dos três Municípios, ao mesmo tempo, como da forma 

que nós estamos acompanhando aqui. 

Mas primeiro para falar da UDESC, muitas foram as conquistas e, hoje, nós estivemos acompanhando o 

Laboratório do Leite e também o Planetário. 

Eu lembro, professor Dilmar, que nós fizemos uma reunião há uns 90 dias, e em nome da Bancada do 

Oeste, falamos sobre a importância de um Planetário. Encaminhamos um ofício para a UDESC e, em menos de 90 dias, já 

estamos vendo o laboratório sendo concluído. Então, em nome de todos os Deputados, obrigado professor Dilmar, ao 

Cleuzir e a todos da equipe da UDESC que não mediram esforços. 

Esse Planetário é o segundo de Santa Catarina, para vocês saberem. O primeiro está construído na 

Universidade Federal, e não está funcionando, então nós vamos ser o único planetário em funcionamento em Santa 

Catarina. Então, virão alunos de toda região para conhecerem um pouquinho mais da UDESC e também desfrutarem do 

que o Planetário tem a nos ensinar. 

E sobre o Laboratório do Leite, essa é uma luta de muitos anos, eu participei dela, ainda como Prefeito, aqui 

em Pinhalzinho, depois o Cena continuou essa luta, indo a Brasília, fazendo reuniões. Os Deputados, com a criação da 

Bancada do Oeste, sempre se envolveram, a diretoria da UDESC e as entidades cooperativas, todos se envolveram muito 

na pressão para que esse laboratório acontecesse. Tem que se ter a grandeza de reconhecer que cada um de nós teve 

uma parte nessa conquista. 

Mas reconhecer aqui, enquanto Deputados, o trabalho que o Deputado Marcos Vieira sempre teve, incluindo 

no Orçamento, cobrando, olhando, puxando e fazendo os encaminhamentos necessários, insistindo para que isso 

acontecesse. Isso pode transformar, em muito, a nossa região, em termos de produtividade, de números de dados, de 

acompanhamento da produção. É uma grande conquista! 

E sobre os 60 anos de Pinhalzinho, Saudades e Modelo, talvez não seria eu a pessoa, ou algum de nós que 

estamos na Mesa Oficial, mas tantos dos senhores que estão aqui, teriam muitos mais histórias para contar, que têm muito 

mais vivência para contar. A experiência que eu tenho, de quem cresceu aqui, vive aqui, é que hoje, nessa função de 

Parlamentar, correndo o Estado todo, quando falamos dos números que a nossa região têm, dos dados de criação de 

emprego, de criação de empresas, das quantidades de veículos de comunicação, de universidades, enfim, você mostra o 

que é a nossa região, as pessoas lá fora se impressionam. 

E tudo isso é fruto, é resultado do que nós, enquanto pessoas, enquanto empreendedores, enquanto 

visionários, enquanto investidores, o que cada um faz por esses Municípios é que torna a grandeza de Pinhalzinho, 

Saudades e Modelo. Vocês estão de parabéns! E isso, como lideranças e autoridades, nos transforma num compromisso 

ainda maior, que é o de corresponder a todo dinamismo que se tem aqui, nós temos que corresponder lá para trazer o que 

é necessário desenvolver aqui. 

Então, parabéns a estes Municípios! Obrigado pela homenagem, Deputado Marcos Vieira, pelo 

reconhecimento, obrigado Deputado Altair Silva, que hoje, além de Deputado, é Secretário Estadual da Agricultura. Meu 

colega João Rodrigues, nós, apesar de trabalharmos muito tempo juntos, a política não afastou a nossa amizade, e o que é 

mais importante dizer é que, quando trabalhamos juntos, nos ajudamos. Apesar de que eu ando te ajudando mais 

ultimamente, só pra avisar, eu estou te ajudando mais ultimamente, reconheça ai. 

Prefeito Cena, também, muito obrigado pela parceria, ao Prefeito Maciel, Prefeito Dirceu, enfim, a todos 

vocês. Nós temos que comemorar muito, porque esses 60 anos nos fizeram amadurecer, e hoje todas as conquistas são 

frutos do resultado do que cada um de nós, juntos, construiu para os nossos Municípios. 

Parabéns a todos! 

(Palmas)[Transcrição: Guilherme] 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) – Agradeço a participação do Deputado Fabiano da 

Luz. E convido para fazer uso da palavra o excelentíssimosenhor Deputado Estadual Altair Silva, também Secretário de 

Estado da Agricultura. 

O SR. DEPUTADO ALTAIR SILVA (Secretário de Estado da Agricultura) – Meu boa noite a todos, senhores 

e senhoras. 

 Sessenta anos! Quando eu olhava, aqui, para o Plenário, acredito que o senhor Darci Fiorini viveu todos 

esses 60 anos, vendo os Municípios crescerem, não é senhor Darci! Em nome do sr. Darci e do Clênio Razera, saudar 

todos os cabeças brancas aqui presentes, meus parabéns! 

Eu quero, primeiramente, parabenizar o Deputado Marcos Vieira pela brilhante iniciativa de propor esta 

sessão solene, meus parabéns! Os 40 Deputados Estaduais estão orgulhosos desta iniciativa do Deputado Marcos Vieira 

que traz, para o oeste, uma sessão solene de reconhecimento e de parabéns pelos 60 anos dos Municípios de Pinhalzinho, 

Saudades e Modelo. Meus parabéns! 

Quero saudar também o meu colega da Assembleia Legislativa, Deputado Fabiano da Luz, ex-Prefeito aqui 

da cidade, Coordenador da Bancada do Oeste; saudar o ex-Prefeito da cidade de Pinhalzinho, João Rodrigues, hoje 

Prefeito da cidade de Chapecó, grande líder regional que vem aqui prestigiar também este evento; saudar, em nome do 

Cena, todos os Prefeitos aqui presentes, ele que é o Prefeito anfitrião. 

Hoje, junto com o Cena, estivemos visitando várias propriedades rurais que já estão tendo a internet com 

fibra ótica, colocando o sistema de automação, monitorando pelo celular a temperatura interna das granjas de suíno. Tudo 

isso, graças ao Sistema Agricultura 5.0, mas graças, também, à internet com fibra ótica, que avança no interior dos 

Municípios catarinenses. 

Pinhalzinho está sendo o Município modelo na divulgação desse brilhante trabalho que a Secretaria da 

Agricultura, em conjunto com o Governador Carlos Moisés, em conjunto com a Bancada do Oeste, em conjunto com a 

Assembleia Legislativa está trabalhando para viabilizar nas demais regiões do Estado de Santa Catarina. 

Em relação ao Laboratório do Leite, é uma luta de muito tempo! Eu ocupei a condição de Deputado 

Estadual, em alguns momentos como suplente e, já naquela época, nós tínhamos um grupo de trabalho para viabilizar o 

recurso. O Deputado Marcos Vieira, em todas as legislaturas, fez isso, esta não foi a primeira tentativa, não é Deputado 

Marcos Vieira? E com o apoio da Bancada do Oeste, o senhor colocou as emendas no Orçamento do Estado, que por “n” 

motivos, às vezes, esse Orçamento não se materializava. 

Mas com o esforço, a persistência e também a visão do Governador Moisés, juntamente com a Casa Civil e 

com a Secretaria da Fazenda, de fazer com que esse recurso, realmente, estivesse no Orçamento, viesse para a Udesc, e 

Pinhalzinho passa a ser um grande centro da produção láctea de Santa Catarina. 

Nós temos uma responsabilidade muito grande com a cadeia do leite, que é uma das mais produtivas e a que mais 

emprega a agricultura familiar em Santa Catarina. E nós estamos passando por um momento de grande adversidade, houve uma 

queda do consumo, com isso os preços caíram e o custo de produção aumentou muito para os produtores. 

Não bastasse isso, nós temos uma diferença tributária entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. Estamos 

lutando para manter as nossas empresas aqui, e muitas delas, inclusive, transportando leite para os outros Estados para se 

beneficiarem, em função de que os custos são mais baixos, principalmente na parte tributária. A Bancada do Oeste, e com 

a acessibilidade do nosso Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, estamos trabalhando também essa demanda. 

Eu quero aqui aproveitar, agradecer a Bancada do Oeste, aqui liderada pelo Deputado Fabiano da Luz e o 

Deputado Marcos Vieira que, junto conosco, encontraram, na acessibilidade do Governador Carlos Moisés, um investimento 

de R$300 milhões, durante três anos, para um grande programa de reservação de água para as propriedades rurais de 

Santa Catarina. 

Esse programa já está acontecendo, e é um sucesso graças ao apoio da Bancada do Oeste, ao apoio de 

todo o nosso time. O Deputado Marcos Vieira leu a lista de todos os Deputados da Bancada do Oeste, e lá nós não 

olhamos partido, a nossa bandeira é o oeste, e o nosso desafio é trazer recurso para os nossos Municípios, e ações que 

fortaleçam cada vez mais a nossa economia. 
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Por isso, trago aqui o abraço do Governador Moisés, que pediu que eu o representasse, transmitindo a 

confiança que o Governo está depositando na região. As obras que estão acontecendo e que estão para acontecer, fruto do 

trabalho da Bancada do Oeste e da interlocução, juntamente com o Governo do Estado. 

Meus parabéns a Pinhalzinho, a Saudades e a Modelo pelos 60 anos! Viva os próximos 60 anos! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) – Agradeço a participação do eminente Deputado 

Altair Silva. 

Convido o mestre de cerimônias para que proceda à nominata dos homenageados desta noite. 

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS(José Mota Pires Filho)- Neste momento, o Poder Legislativo Catarinense, 

em sessão solene, presta homenagem a personalidades pela expressiva contribuição para o desenvolvimento dos 

Municípios de Pinhalzinho, Modelo e Saudades ao longo desses 60 anos de história. 

Convidamos os senhores Deputados Estaduais Marcos Vieira, Fabiano da Luz e Altair Silva, este que também é 

Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, para fazerem a entrega das homenagens. 

Como as homenagens serão feitas em grupos, pedimos que os aplausos sejam reservados para o final. 

A história de cada um dos Municípios homenageados, nesta noite, se confunde com a história das primeiras 

famílias que se instalaram na região, e dedicaram o seu trabalho e sua cultura para o desenvolvimento e engrandecimento 

de Pinhalzinho, de Modelo e de Saudades. 

Representando as famílias colonizadoras do Município de Pinhalzinho, convidamos para receber a 

homenagem a Família Eckert, neste ato, representada pelo senhor Pedro Arno Eckert. 

Representando as famílias colonizadoras do Município de Modelo, convidamos para receber a homenagem 

a família de João Muxfeldt, in memoriam, neste ato, representada pelo senhor Mário Khel. 

Representando as famílias colonizadoras do Município de Saudades, convidamos para receber a 

homenagem a família de José Wilibaldo Kuhn, in memoriam, neste ato, representada pelo senhor Silvério Kuhn. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro da foto oficial. 

Na sequência, o Parlamento Catarinense presta homenagem aos Prefeitos e Vice-Prefeitos que estiveram à 

frente das administrações municipais de Pinhalzinho, Modelo e Saudades nos aniversários de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anos 

dos Municípios. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do primeiro Prefeito eleito de Pinhalzinho, José Bruno 

Weber, in memoriam, o seu filho senhor Gilberto Weber. 

Convidamos, também, o senhor Darci Fiorini, Prefeito com maior tempo de mandato, no Município de 

Pinhalzinho, para receber a homenagem. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro da foto oficial. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do Prefeito no décimo aniversário do Município de 

Pinhalzinho, Gabriel Schaff, in memoriam, o senhor Marcos Mathias Schaff. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do Vice-Prefeito do Município no mesmo período, 

Alfredo Matheus Deufel, in memoriam, o senhor Marcos Alfredo Deufel. 

Convidamos, também, para receber a homenagem o Prefeito no vigésimo aniversário do Município de 

Pinhalzinho, senhor José Wolschick Neto. 

Convidamos para receber a homenagem o Prefeito no trigésimo aniversário de Pinhalzinho, senhor Clênio 

José Razera. 

Convidamos, também, para receber a homenagem, em nome do Vice-Prefeito no mesmo período, o senhor 

Sérgio Luiz Bugnotto, in memoriam, o seu filho senhor Luiz Francisco Bugnotto. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 
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Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro da foto oficial. 

A seguir, convidamos para receber a homenagem o Prefeito no quadragésimo aniversário de Pinhalzinho, o 

atual Prefeito de Chapecó, excelentíssimo senhor João Rodrigues. 

Convidamos para receber a homenagem o Prefeito no quinquagésimo aniversário de Pinhalzinho, o 

excelentíssimo senhor Deputado Estadual Fabiano da Luz. 

Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo Prefeito de Pinhalzinho, senhor Mário Afonso Woitexem. 

Convidamos também o excelentíssimo Vice-Prefeito de Pinhalzinho, senhor Neuro Francisco Ozelame. 

Convidamos também o Vice-Prefeito, senhor Ladir Cassol, para receber a homenagem. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro oficial da foto. 

Neste momento, prosseguiremos com as homenagens ao Município de Modelo. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do primeiro Prefeito eleito do Município de Modelo, 

Edwin Engelbert Berger, in memoriam, o senhor Oldi Berger. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do Prefeito no décimo aniversário do Município de 

Modelo, Viro Afonso Majolo, in memoriam, senhora Verena Majolo. 

Convidamos para receber a homenagem o Prefeito no trigésimo aniversário de Modelo, senhor Valenio 

Jacob Kottwitz. [Degravação: Taquígrafa Elzamar] 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro oficial da foto. 

A seguir, convidamos para receber a homenagem, em nome do Prefeito no quadragésimo aniversário do 

Município de Modelo, Carmelito Henrique Maldaner, in memoriam, as senhoras Lori Maldaner e Sandra Maldaner. 

Convidamos também, representando o Vice-Prefeito do Município no mesmo período, senhor Adelir Scatolin, 

in memoriam, a senhora Josefina Scatolin. 

Convidamos para receber a homenagem o Prefeito no quinquagésimo aniversário de Modelo, senhor Imilio Ávila. 

Convidamos para receber a homenagem o Vice-Prefeito no mesmo período, e atual Vice-Prefeito de Modelo, 

excelentíssimo senhor Cesar Meurer. 

Convidamos também para receber a homenagem o excelentíssimo Prefeito de Modelo, senhor Dirceu Silveira. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro oficial da foto. 

Neste momento, prosseguiremos com as homenagens ao Município de Saudades. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do primeiro Prefeito eleito de Saudades, Vilson 

Chapinotti, in memoriam, o Vice-Prefeito do Município, senhor Marcos Roberto Hoss. 

(Procede-se à entrega da homenagem.) 

(Palmas) 

Convidamos o homenageado para se posicionar para o registro oficial da foto. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do Prefeito no décimo aniversário de Saudades, José 

Mahle Sobrinho, in memoriam, o senhor Paulo Mahle. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do Prefeito no vigésimo aniversário de Saudades, e 

Vice-Prefeito no décimo aniversário do Município, Teobaldo Roos, in memoriam, o senhor Daniel Roos. 

Convidamos para receber a homenagem o Vice-Prefeito no vigésimo aniversário de Saudades, senhor 

Romeu Lenhardt, neste ato, representado pelo senhor Cleiton. 

Convidamos para receber a homenagem o Prefeito no trigésimo aniversário de Saudades, senhor Arno 

Affonso Schwendler. 
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(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro oficial da foto. 

A seguir, convidamos para receber a homenagem o Prefeito no quadragésimo aniversário de Saudades, 

senhor Vilso Warmling. 

Convidamos também o Vice-Prefeito no mesmo período, senhor Celito José Werlang. 

Convidamos para receber a homenagem o Prefeito no quinquagésimo aniversário de Saudades, que 

também foi Vice-Prefeito no trigésimo aniversário do Município, senhor Antônio Ulsenheimer. 

Convidamos para receber a homenagem o excelentíssimo Prefeito de Saudades, senhor Maciel Schneider. 

Convidamos também o excelentíssimo Vice-Prefeito de Saudades, senhor Marcos Roberto Hoss. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro oficial da foto. 

Neste momento, o Parlamento Catarinense homenageia os Presidentes das Câmaras Municipais de 

Pinhalzinho, Modelo e Saudades, nos aniversários de dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e sessenta anos. 

Convidamos para receber a homenagem o Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho no décimo 

aniversário do município, senhor Ari Fiorini. 

Convidamos para receber a homenagem o Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho no vigésimo 

aniversário do Município, senhor Artêmio Dallagnol. 

Convidamos os Presidentes da Câmara Municipal de Pinhalzinho no trigésimo aniversário do Município, senhor 

Luiz Hentz e o senhor Homério José de Souza, in memoriam, neste ato, representados pela senhora Noely Feyh Souza. 

Convidamos para receber a homenagem o Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho no 

quadragésimo aniversário do Município, senhor Sérgio Luiz Matte. 

Convidamos a Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho no quinquagésimo aniversário do município, 

senhora Zenaide Borre Kunrath. 

Convidamos também o excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho, senhor Remi 

Antônio Sulzbacher. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro oficial da foto. 

Daremos sequência com as homenagens ao Município de Modelo. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do primeiro Presidente da Câmara Municipal de Modelo, 

senhor Léo Kásper, in memoriam, o senhor Claudir Kásper. 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do vigésimo Presidente da Câmara Municipal de 

Modelo, senhor Elias Zenatti, neste ato, representado pelo senhor Altair Zenatti. 

Convidamos para receber a homenagem a quadragésima Presidente da Câmara Municipal de Modelo, 

senhora Janice Martini Müller. 

Convidamos para receber a homenagem o quinquagésimo Presidente da Câmara Municipal de Modelo, 

senhor Gerson Rauber. 

Convidamos também para receber a homenagem a excelentíssima Presidente da Câmara do Município de 

Modelo, senhora Márcia Teresinha Jacoby. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro oficial da foto. 

Passamos, neste momento, às homenagens ao Município de Saudades. 



10 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.013 18/01/2022 

 

 

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 

Convidamos para receber a homenagem, em nome do primeiro Presidente da Câmara Municipal de 

Saudades, Elton Ubirajara Ventura, in memoriam, o senhor Zeno Inácio Mayer. 

Convidamos para receber a homenagem o Presidente da Câmara Municipal no quadragésimo aniversário de 

Saudades, senhor Celso José Mohr. 

Convidamos para receber a homenagem o Presidente da Câmara Municipal no quinquagésimo aniversário 

de Saudades, senhor Nestor José Hickmann. 

Convidamos a excelentíssima Presidente da Câmara Municipal de Saudades, senhora Eliamar Corradi. 

Convidamos também para receber a homenagem o Presidente da Câmara Municipal no décimo aniversário 

de Saudades, senhor Arno Affonso Schwendler. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Convidamos os homenageados deste grupo para se posicionarem para o registro oficial da foto. 

Agradecemos aos senhores Deputados pela entrega das homenagens. Para enaltecer ainda mais esta noite, 

teremos duas apresentações culturais dos Municípios homenageados. 

Convidamos para apresentar a dança o domador de circo, e os estudantes do Município de Modelo, Brayan 

Schamatz e Pietra Eloy, com a música Fireworks, de Katy Perry. 

(Procede-se à apresentação cultural.) 

(Palmas) 

Teremos a seguir uma apresentação de balé dos estudantes de Pinhalzinho, Luan Gabriel da Cruz, de dez 

anos, e Maria Clara da Cunha Rodrigues, de nove anos. Maria Clara pratica balé há cinco anos, Luan iniciou no balé em 

junho deste ano, e, em novembro, foi aprovado no teste para estudar na Escola Bolshoi. 

Vamos acompanhar então a apresentação do “Pas De Deux”, um termo Francês do balé clássico que, em 

Português, significa “Passo de Dois.” 

(Procede-se à apresentação cultural.) 

(Palmas) [Transcrição: Roberto] 

Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAL, e pelo canal da Assembleia 

Legislativa noYouTube, onde ficará disponível para visualização. 

Muito obrigado, boa noite! 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) – Senhoras e senhores, vamos dar continuidade à 

sessão solene. E antes de ouvir os Prefeitos de Pinhalzinho, Saudades, e Modelo, nós gostaríamos de ouvir o Prefeito do 

Município de Saudades, nos períodos de 1973 a 1977, 1988 a 1992, e 1997 ao ano 2000. 

Convido para fazer uso da palavra, neste momento, o senhor Arno Affonso Schwendler. 

O SR. ARNO AFFONSO SCHWENDLER - Cumprimentando a Mesa, desde já agradeço a oportunidade, e 

queria somente aproveitar para explicar por que as três cidades se emanciparam no mesmo dia. Para quem não sabe, a 

cidade de Saudades era distrito de Chapecó, em 1953, e, em 1954, passou ao Município de São Carlos, e Pinhalzinho e 

Modelo pertenciam ao Distrito de Saudades. Então, a Prefeitura de São Carlos puxou uma linha telefônica, deixando um 

ramal em Saudades, o segundo em Pinhalzinho, e o terceiro em Modelo, e quando era para ligar para Saudades, era uma 

manivelada, para Pinhalzinho eram duas maniveladas, e para Modelo, três maniveladas. Isso foi em 1956, quando viraram 

distritos. 

No começo do ano de 1961, veio um telefonema, e o senhor Theobaldo Hermes estava sentado ao lado do 

telefone, em Saudades, e deu uma manivelada, pegou o telefone, e aí deu a segunda manivelada. E ele, com o telefone já 

no ouvido, escutou o Prefeito de São Carlos querendo ligar para Pinhalzinho e Pinhalzinho criar um Município. 

A região seria do Rio Saudades para lá pertenceria a São Carlos, e do lado de cá para Pinhalzinho. Assim 

que desligou o telefone, foi conversar com o escrivão Nilson e com o doutor Elton Ventura, que era médico, e eles 

resolveram convidar Pinhalzinho e Modelo: “vamos juntos criar três municípios ao invés de um só”. Por isso que deu certo, 

todos juntos, desde aquela época, e a amizade até hoje continua. 
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A Assembleia Legislativa acaba de fortalecer essa amizade entre os três Municípios. Era isso, senhor Presidente! 

Muito obrigado, pela oportunidade! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) - Convido para fazer uso da palavra neste 

momento, em nome do Município de Modelo, o Prefeito Dirceu Silveira. 

O SR. PREFEITO DIRCEU SILVEIRA - Quero cumprimentar todos, uma ótima noite, senhores e senhoras! 

Cumprimentar o Deputado Marcos Vieira, Deputado Altair Silva, Deputado Fabiano da Luz, pessoas que trabalham na 

Assembleia Legislativa, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Vereadoras, e as pessoas que aqui foram homenageadas. 

Momento muito importante no dia de cada um, e uma história concluída com início lá em 1954. Carrego 

comigo recibos de pessoas que prestavam serviços, oito dias por mês, para abrir estradas no Município de São Carlos. 

Pessoas que ainda residem em Modelo, e eu carrego comigo esses recibos. Em 1955, capitaneados pelo seu Leopoldo 

Hermes, cada agricultor do Município tinha que prestar oito dias de serviço por mês para abrir estradas. 

A importância de cada um no contexto da emancipação, no crescimento do município, as administrações, 

fazendo com que fosse fortalecida a nossa agricultura, o nosso comércio, a nossa indústria. E Modelo fosse hoje uma 

cidade pujante, juntamente com Pinhalzinho e Saudades, fazendo um marco no oeste de Santa Catarina. 

Quero dizer a todos vocês, ex-Prefeitos do Município de Modelo, que é uma satisfação estar aqui, também 

com os ex-Prefeitos do Município de Saudades e Pinhalzinho e com os Prefeitos atuais. Compartilhar com vocês dessa 

trajetória bonita, construída por pessoas que passaram e deixaram sua história em nossos Municípios. 

Parabéns Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina por esta bonita homenagem! E buscar trazer 

e fazer valer aquilo que foi construído, ao longo dos anos, por esses cidadãos de coragem, de fibra, fazendo com que se 

enalteçam os nomes de Pinhalzinho, Saudades e Modelo. 

Um grande abraço a todos! Muito obrigado, Deputado Marcos Vieira, Deputado Altair Silva e Deputado 

Fabiano da Luz, levem o nosso abraço à Assembleia Legislativa. Especialmente para a Bancada do Oeste, que não tem 

mais vestido camiseta de cada partido, mas tem vestido a camiseta do oeste de Santa Catarina, e nós Prefeitos temos 

notado a diferença a partir de quando a nossa Bancada do Oeste tomou essa decisão. 

Muito obrigado a todos e uma ótima noite! Principalmente àquelas pessoas que vieram de lugares mais 

distantes. Família Majolo, aquele abraço, alegria receber vocês hoje lá em Modelo. 

A todos os homenageados o nosso carinho, o nosso respeito! Muito obrigado! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) - Agradeço a participação do Prefeito, e convido 

para fazer uso da palavra, neste momento, o Prefeito de Saudades, Maciel Schneider. 

O SR. PREFEITO MACIEL SCHNEIDER - Boa noite a todos! Difícil eu falar depois de um radialista, mas 

vamos tentar. Fico muito feliz por estar aqui hoje, recebendo esta homenagem à frente do Município de Saudades, estando 

aqui tantas personalidades que já administraram nosso Município. Eles que fizeram parte dessa história bonita, do nosso 

Município de Saudades, e que nós temos a missão de estar continuando com esse trabalho que todos aqui iniciaram. 

Cumprimentar Marcos Vieira, Altair Silva, Fabiano da Luz, em seus nomes, cumprimentar os Deputados da 

Bancada do Oeste que não medem esforços para trazer recursos para nossa região. Parabenizá-los por ingressar no 

Governo Carlos Moisés. Hoje é o Governo Moisés. Eu estava falando com o nosso contador da Prefeitura que, em 25 anos, 

ele não viu nada parecido como o que vem acontecendo, no Estado de Santa Catarina, com relação a recursos transferidos 

do Estado para os Municípios catarinenses. 

Então, é uma alegria muito grande estarmos vivenciando este momento. Nós que passamos momentos 

difíceis, muitos desafios neste início de ano, no início de mandato, mas temos a missão de conduzir o nosso Município que 

é pujante. Nós estávamos vendo os números e, este ano, devemos fechar com R$740 milhões de movimento econômico. 

Um Município que, no próximo censo, acredito que devemos passar dos 10.300 habitantes, então vocês vejam a 

importância da nossa economia. Temos uma agricultura forte, uma indústria forte, um comércio forte e uma prestação de 

serviços muito forte. Eu fico feliz com a homenagem de hoje! 
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Quero também cumprimentar as demais autoridades da Mesa, Dilmar Baretta, Reitor da Udesc, é um desafio 

muito grande a criação do Laboratório do Leite na nossa região. Mas acredito que Deus dá os desafios a quem tem 

capacidade de cumprir e fazer com que isso tudo aconteça e se torne realidade. 

Parabéns a todos os envolvidos, e as demais autoridades nosso cumprimento muito especial. Desejamos 

que todos juntos possam sempre se empenhar, se dedicar, para que, quando chegue lá na idade do seu Arno Schwendler, 

que acabou de dar seu testemunho, possamos olhar para trás e nos orgulhar do que se fez pelo nosso Município, pela 

nossa região, nosso Estado e nosso País. 

Gostaria muito que o nosso Estado servisse de exemplo para o Brasil, porque hoje vimos aqui, na nossa 

região, pelo menos, a dificuldade de você encontrar funcionários, as empresas disputando colaboradores. Isso de certa 

forma engrandece a nossa região, porque aqui não tem desemprego, aqui tem desenvolvimento, têm empresas, 

empreendedores que trabalham e investem no Município. Vestem a camisa junto com um povo batalhador, um povo 

trabalhador que, com certeza, faz a diferença e é exemplo para o Estado de Santa Catarina. 

Parabéns Modelo, parabéns Pinhalzinho, parabéns Saudades! Parabéns a todos que fazem parte dessa história. 

Muito obrigado! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) - Convido para fazer uso da palavra, neste 

momento, o excelentíssimo Prefeito de Pinhalzinho, senhor Mário Afonso Woitexem Cena. 

O SR. PREFEITO MÁRIO AFONSO WOITEXEM CENA - Uma boa noite a todos! Com muito carinho a todos 

os pinhalenses, a todos os nossos vizinhos saudadenses e modelenses; cumprimento em especial o Deputado Marcos 

Vieira, que preside esta sessão solene; o Deputado Fabiano da luz, pinhalense que muito nos orgulha sempre; o Deputado 

Altair Silva, Secretário da Agricultura; saudação aos Prefeitos Maciel, de Saudades, Dirceu, de Modelo, e saudação ao 

Vice-Prefeito Neuro, eu estendo os cumprimentos a todos os Vice-Prefeitos. 

Saudar aqui o nosso Presidente do Legislativo, Vereador Remi, e saudando o Remi, estendo a todos os 

Vereadores, todas as Vereadoras presentes; saudar aqui a nossa Segurança Pública, porque temos novidade, o Doutor 

Lucas de Almeida assume agora a titularidade da nossa delegacia na última sexta-feira. Primeiro evento que participa, seja 

muito bem-vindo a Pinhalzinho e região; o Coronel Haack, que é o Comandante da 4ª Região de Polícia Militar; o Capitão 

Reitz do Corpo de Bombeiros; saudar o Dilmar Baretta, o nosso Reitor da UDESC, em seu nome, saudando todos os 

membros da UDESC, e todos os convidados. 

Peço licença a todos para que eu possa ler um pequeno texto: 

(Passa a ler) 

“Foi aqui, em um passado distante, que a primeira família chegou, 

com trabalho eficaz e constante a pequena colônia fundou; 

 Pinhalzinho, berço amigo, terra mãe que sustento nos dá, 

 com trabalho e união do teu povo, teu futuro brilhante será; 

Plantações, pecuária e madeira, são riquezas que cobrem teu chão, 

 o comércio, as indústrias pioneiras, são fatores de emprego e de pão; 

 O lazer, a cultura e o esporte foram sempre feliz tradição, 

 porque são fundamentos e suporte de alegria, de paz e união; 

 Mas o povo que luta e trabalha, e por ti sempre deu o seu suor, 

 é o grande valor que não falha e faz cada dia maior; 

Pinhalzinho, berço amigo, terra mãe que sustento nos dá, 

 com trabalho e união do teu povo, teu futuro brilhante será.” 

Alguns, que não conhecem, podem imaginar que esse texto é um poema, na verdade esse texto é o Hino de 

Pinhalzinho, que descreve muito bem a nossa história. Aqui, como estribilho, ele reflete tudo que nós somos e tudo que nós 

estamos vendo hoje. Pinhalzinho, berço amigo, a terra mãe que sustento nos dá, com trabalho e união do teu povo, teu 

futuro brilhante será. 
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Nesses 60 anos de Pinhalzinho, a cidade cresceu, desenvolveu, mas não se deve a um Prefeito, a um Vice-

Prefeito, a Vereador, ou a Vereadoras, se deve a todos os pinhalenses, se deve a cada um que fez a sua parte. 

Nós, aqui em Pinhalzinho, disputamos a eleição na época de campanha. Passado isso, nos juntamos todos 

e trabalhamos por Pinhalzinho. E eu me refiro, Deputado Marcos Vieira, Deputado Altair Silva e Deputado Fabiano da Luz, 

ao que nós acabamos de ver, o Reitor da UDESC assinar, é algo que talvez muitos ainda não se deram conta. Mas é a 

união de 20 Deputados que fizeram a Bancada do Oeste, independente de bandeiras e cor partidária que cada um 

representa, lutar pelo oeste e pelo bem do oeste. [Transcrição: Taquígrafa Ana Maria] 

E o laboratório da UDESC, o Laboratório do Leite, que nós estamos batizando aqui de Centro de Tecnologia 

e Desenvolvimento do Leite, ele tem como a palavra diz, laboratório, o que nos remete a análise. Mas, o que esse Centro 

de Inovação e Tecnologia do Leite vai trazer principalmente, e justamente por ele estar no campus de uma universidade, 

onde nós temos o curso de Engenharia de Alimentos, de Engenharia Química, e num futuro bem breve, de Engenharia 

Mecânica, ou de Telecomunicações, ele vai desenvolver aqui novos produtos da cadeia do leite. 

E com toda a certeza esses novos produtos da cadeia do leite vão desenvolver aqui novas indústrias, e isso 

será feito na região oeste de Santa Catarina. Por isso, Deputado Marcos, Deputado Fabiano e Deputado Altair Silva, o que 

vocês fizeram aqui, na Bancada do Oeste, defendendo esses R$30 milhões, é o presente de 60 anos que a ALESC dá para 

Pinhalzinho, Saudades e Modelo. Muito obrigado Alesc! Obrigado UDESC! 

Viva Pinhalzinho! Viva Saudades! E viva Modelo! 

(Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Marcos Vieira) - Agradeço ao Prefeito Cena por sua manifestação. 

O cerimonial cometeu um equívoco e não foram chamadas duas pessoas. 

Eu quero chamar aqui, à frente, a senhora Melânia Constante para receber a placa, em nome do senhor 

Guilherme Edgar Werlang, in memoriam. 

E também quero convidar, aqui à frente, o ex-Vice-Prefeito da cidade de Pinhalzinho, senhor Ladir Antônio Cassol. 

Por gentileza, Cassol e a senhora Melânia recebam a homenagem. 

(Procede-se à entrega das homenagens.) 

(Palmas) 

Senhoras e senhores, para mim é uma alegria, um orgulho muito grande estar hoje, aqui, na querida cidade 

de Pinhalzinho, presidindo esta sessão solene juntamente com os Deputados Fabiano da Luz e Altair Silva. Ao 

cumprimentá-los, eu quero cumprimentar o Prefeito Mário Afonso Woitexem, de Pinhalzinho, Prefeito Maciel Schneider, da 

cidade de Saudades e Prefeito Dirceu Silveira, da cidade de Modelo. 

Eu quero cumprimentar também o Presidente da Câmara do Município de Pinhalzinho, Vereador Remi 

Sulzbacher; também a Presidente da Câmara de Saudades, Vereadora Eliamar Corradi; a Presidente da Câmara da cidade 

de Modelo, Vereadora Márcia Jacoby; cumprimentar o Reitor Dilmar Baretta; cumprimentar também o Arno Pandolfo, que é 

o Presidente da Cooperitaipu e, ao mesmo tempo em que o cumprimento, mais uma vez, agradeço pelo espaço cedido para 

a Assembleia Legislativa com o intuito de fazermos esta sessão solene. 

Que Estado é esse Santa Catarina? Que Estado é esse Santa Catarina que se apresenta no mundo inteiro 

como um grande gigante? Mas, não fosse o trabalho, o esforço de todos nós, catarinenses, com certeza absoluta, não 

estaríamos nos destacando no cenário internacional. Em Santa Catarina, o seu período de desenvolvimento apresenta duas 

grandes etapas: antes do século passado e do século passado para cá. 

Foi quando há pouco mais de cem anos começamos a fazer a colonização de toda a região desse grande 

oeste de Santa Catarina. A cidade mais antiga do grande oeste nos orgulha muito, é Chapecó, que tem 104 anos de 

emancipação político-administrativa juntamente com Joaçaba. Joaçaba foi cidade-mãe de 28 outros Municípios, que de lá 

se desmembraram, inclusive Chapecó. 

E por que faço essa referência no início da minha fala? Porque a nossa região do extremo oeste, do oeste e 

do meio-oeste foi a última a ter o seu processo de desenvolvimento em relação a outras regiões de Santa Catarina. Desde 

a BR-116 até a extrema fronteira, nós temos cerca de 143 Municípios, dos 295 Municípios de Santa Catarina. Mas, somente 

cinco cidades têm mais de 50 mil habitantes, que é Chapecó, Concórdia, Caçador, Videira e Xanxerê. 
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 Mas, se nós olharmos da BR-116 em direção ao litoral, nós vamos ver dezenas de cidades com mais de 50 

mil habitantes. Posso citar: Rio do Sul, São Bento do Sul, Araquari, Joinville, Navegantes, Itajaí, Gaspar, Camboriú, 

Balneário Camboriú, Itapema, Blumenau, Indaial, eu posso citar São José, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis. Eu posso citar 

Criciúma, Tubarão, Laguna, que são cidades com muito mais de 100 anos de emancipação político-administrativa. Cidades 

como São Francisco do Sul, que foi a segunda a ser fundada no Brasil, lá nos idos de 1.500. 

E por que a Assembleia, no dia de hoje, faz exatamente esta homenagem a três importantes municípios: 

Pinhalzinho, Saudades e Modelo? Temos que comemorar, sim, e temos que homenagear, porque Santa Catarina se tornou 

um gigante por causa do agronegócio, e o berço do agronegócio é, na região oeste, nasceu na cidade de Concórdia, e 70% 

de tudo que é exportado de Santa Catarina sai daqui. Sai dessa região que tem em seu povo uma gente que trabalha muito, 

mas uma gente que sabe, sobretudo, também receber bem as pessoas. Eu me orgulho muito, não nasci aqui, eu nasci em 

Florianópolis, mas eu amo o oeste de Santa Catarina. 

 Eu estou aqui toda semana e exerço o meu mandato, o nosso mandato, em favor da nossa gente, dos 

Municípios de todo o grande oeste de Santa Catarina. Eu sou um privilegiado, eu conheço os 295 municípios de Santa 

Catarina, e mais de uma vez. E como aqui, na nossa região do grande oeste, nós temos a maioria dos Municípios que são 

de pequeno e médio porte, foi para cá que eu passei a direcionar os meus mandatos na tentativa de ajudar os Prefeitos, os 

Vice-Prefeitos, Vereadores, lideranças sindicais e, sobretudo, os representantes da sociedade civil organizada de cada um 

desses Municípios. 

Eu quero parabenizar cada um dos homenageados por terem, ao longo de sua vida, dado a sua cota de 

sacrifício em benefício do desenvolvimento de cada um desses três Municípios. Mas, quero aqui falar em nome de uma 

pessoa que criou esses Municípios, que para mim, no meu ver, foi o maior visionário de Santa Catarina, em toda a sua 

história, o então Governador do Estado, Celso Ramos. 

E Celso Ramos, quando fez a sua campanha para Governador do Estado, o fez calcado em cima de um 

tripé. E que tripé era esse? Era o PLAMEG, o Plano de Metas; criar a UDESC para fomentar o desenvolvimento do Estado 

de Santa Catarina; criar o BESC para financiar o desenvolvimento, e criar a CELESC para levar energia a todos, e para 

fazer com que pudéssemos ter aí empresas e indústrias de ponta. Mas, para o oeste, especificamente, ele criou um quarto 

pé, que foi a Secretaria do Oeste. 

Ele criou a Secretaria do Oeste, e essa secretaria ele dotou de toda uma infraestrutura como se fosse uma 

secretaria sediada lá em Florianópolis. E as principais rodovias desse grande oeste foram rasgadas por aqueles gigantescos 

tratores de esteira da Secretaria do Oeste. E hoje nós temos aí uma malha viária boa, mas infelizmente mal cuidada. 

Foi a partir do início da 19ª Legislatura que nós resolvemos criar a chamada Bancada do Oeste, porque o 

Deputado Marcos Vieira, de forma isolada, conseguia resolver pequenos problemas, o Deputado Altair Silva, de forma 

isolada também resolvia pequenos problemas, e da mesma forma o Deputado Fabiano da Luz. Independentemente do 

partido a que pertencemos, nós resolvemos nos juntar, criar uma bancada e, a cada quinze dias, sob a coordenação agora 

do Deputado Fabiano da Luz, nós nos reunimos e escolhemos os temas a serem levados para essa reunião. 

Nessa reunião, nós decidimos a pauta, e a pauta decidida, de forma coletiva, passa a ser a pauta de todos 

os quinze Deputados. E nessa Legislatura, como pauta importante para nós é o Laboratório do Leite. Santa Catarina é o 

quarto maior produtor de leite do Brasil e não temos o Laboratório do Leite, e temos gigantes aqui instalados. 

E Pinhalzinho está se transformando numa das maiores processadoras de leite do mundo inteiro. A Bancada 

do Oeste fez a emenda para liberar R$30 milhões e dar condição à UDESC. Quero aqui agradecer ao Reitor Baretta por ter 

oferecido o terreno, ter feito o projeto de engenharia, ao Prefeito Cena que fez toda a tramitação no Município, e está pronto 

para iniciar a sua construção. 

Eu quero aqui dizer para todas as senhoras e senhores que a Bancada do Oeste também fez um acordo 

com o Governador Carlos Moisés, e começamos a implantar, de vez por todas, o chamado Programa de Construção de 

Reservação de Água, as grandes cisternas. Infelizmente, o nosso produtor rural não tem a cultura de armazenar água, mas 

com a implantação desse sistema, aos poucos nós vamos erradicar a seca em Santa Catarina. Já foram aplicados R$100 

milhões, em 2021, serão mais R$100 milhões, em 2022, e outros R$100 milhões, em 2023. Os recursos já estão 

separados, já estão no Orçamento do Estado e no PPA. 
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Nós também mexemos no Orçamento da CELESC e, ao longo desses últimos anos, nós estamos pedindo 

constantemente que o Governo do Estado, em especial à Celesc, faça a transformação das redes de energia monofásica, 

bifásica e trifásica. E a Bancada do Oeste, mais uma vez, agiu para o Orçamento de 2022. Nós assinamos uma emenda no 

orçamento da CELESC, e vamos destinar R$150 milhões para que a CELESC possa fazer a substituição dessas redes 

monofásica, bifásica e trifásica. 

 Nós também mexemos no orçamento da CASAN, mais R$150 milhões para que possa modernizar as 

cooperativas de fornecimento de água em muitos Municípios, bem como também as Associações de Moradores que 

captam água e a fornecem para suas comunidades. 

Também conversamos com o Governador e separamos, até dezembro de 2022, nada mais, nada menos, do 

que R$1.9 bilhão para fazer novas pavimentações e recuperações das rodovias, em Santa Catarina, em especial da BR-

116 para cima, como, por exemplo, a SC-160. 

Muitos de vocês não têm conhecimento, mas as empresas já estão contratadas para fazer o projeto de 

engenharia. No ano que vem, com certeza absoluta, em todo trecho de São Carlos a Cunhataí, Saudades, Pinhalzinho, 

Modelo, Serra Alta, Bom Jesus do Oeste, Saltinho até Campo Erê, tudo isso vai virar um canteiro de obras, e será tudo isso 

recuperado com aumento de capacidade de trânsito. 

Também estamos tendo a recuperação da SC-283, já com empresa contratada para fazer recuperação do 

trecho de Palmitos a São Carlos. Já está em fase final de licitação, de Mondaí até Palmitos. A empresa já foi contratada 

para fazer a recuperação de Chapecó até Arvoredo. Também, já está em processo de licitação de Concórdia até Arabutã, 

de Arabutã a Seara, de Seara a Arvoredo, e já está no departamento de custo. Todo o trecho da SC-283, cerca de 180km, 

custará em torno de R$700 milhões. 

São recursos que a Bancada do Oeste assegurou, no Orçamento do Estado, para dar garantia de que, 

efetivamente, o Governo possa cumprir com seu compromisso assumido com essa bancada, que é o de recuperar e fazer 

novas pavimentações. 

Outro grande feito que a Bancada do Oeste conquistou para todos nós do oeste, foi a nova Aduana de 

Dionísio Cerqueira, uma aduana acanhada, até então, uma aduana que não prestava importantes e relevantes serviços, 

uma aduana que não era moderna como a de São Borja. Se uma carreta em São Borja levava dois dias para fazer o 

despacho de importação ou exportação, em Dionísio Cerqueira pode ficar até vinte dias. 

Mas, a Bancada do Oeste exigiu do Governo do Estado uma ação rápida, foi a Brasília, conversou com o 

Ministério da Agricultura, Receita Federal, Ministério da Fazenda e, há poucos dias, foi lançado o edital para construção da 

nova aduana. E o que isso representa para nós? Representa que nós vamos ter condições de passar, por Dionísio 

Cerqueira, cerca de 5.000 carretas por mês. 

A Bancada do Oeste não se contentou somente com a nova aduana, para fazermos com que carretas 

entrem e saiam, nós precisamos de rodovias. E a Bancada do Oeste teve a coragem de fazer uma emenda, numa lei 

estadual, e colocou R$100 milhões para iniciar, em definitivo, a pavimentação da Rodovia BR-163, que liga São Miguel do 

Oeste até Dionísio Cerqueira. 

Senhores Prefeitos, senhoras e senhores ex-Prefeitos, ex-Vereadores, são ações como essa que a Bancada 

do Oeste está empreendendo em favor de todo o nosso grande Oeste de Santa Catarina. 

Com certeza absoluta, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, nós vamos ter outro upgrade de 

desenvolvimento em todo o grande Oeste de Santa Catarina. Mas, eu não posso deixar de dizer uma grande novidade, aqui 

para Pinhalzinho, que nem o Prefeito Cena sabe. Eu acabei de receber um telefonema do Centro Administrativo de 

Florianópolis, informando que amanhã o Governo do Estado vai fazer um Programa de Destinação de Recurso para 

dezenas de Municípios, os mais populares de Santa Catarina, ou então os maiores PIBs. E Pinhalzinho está incluída, e 

estás convidado, Cena, para ir a Florianópolis, amanhã, e participar do programa das principais cidades de Santa Catarina 

para receber recursos do Estado. 

(Palmas) 
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Nós estamos lutando, também, e eu não posso deixar de mencionar outra ação da Bancada do Oeste, 

estamos conquistando um aeroporto para a cidade de Pinhalzinho. E o projeto já está praticamente finalizado com a 

Prefeitura de Pinhalzinho. 

Parabéns, Pinhalzinho! Parabéns, Saudades! Parabéns, Modelo! Viva Santa Catarina! Viva esse Estado de 

excelência! Viva todos nós, catarinenses, que trabalhamos muito! 

Muito obrigado. 

(Palmas) 

Senhoras e senhores, em nome do Presidente da Assembleia do Estado de Santa Catarina, Deputado 

Mauro de Nadal, agradecemos a presença de todas as autoridades, de todas as demais pessoas que nos honraram com 

seu comparecimento nesta noite. 

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

(Procede-se à execução do hino.) 

Antes de encerrar a presente sessão, a Presidência convoca outra, ordinária, para o dia subsequente, no 

horário regimental. 

Está encerrada a sessão. [Transcrição: Taquígrafa Sílvia] [Revisão: Taquígrafa Eliana] 
 

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  
 

 

ATOS DA MESA 
 

ATO DA MESA Nº 001, de 3 de janeiro de 2022 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo em vista o 

que consta do Processo SEI 21.0.000025932-0, 

RESOLVE: com fundamento no art. 26 c/c art. 20 incisos II e IV da Resolução nº 002, de 11 de 

janeiro de 2006, com a redação dada pela Resolução nº 009, de 19 de dezembro 

de 2013, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015. 

Art. 1º CONCEDER ADICIONAL DE EXERCÍCIO à servidora JULIANA TANCREDO 

GALLOTTI, matrícula nº 5090, ocupante do cargo de Analista Legislativo II, código PL/ALE-4, do Quadro de Pessoal da 

Assembleia Legislativa, por tratar-se de período de exercício compreendido entre 23/01/2015, (LC nº 642/2015) e 

12/11/2019, (EC nº 103/2019), correspondente a: 

I - 40% (quarenta por cento) da diferença do valor do vencimento de seu cargo efetivo e do cargo 

em comissão de Coordenador, código PL/DAS-6 e 

II - 40% (quarenta por cento) do valor da Gratificação de Exercício inerente ao cargo de 

Coordenador, equivalente ao valor da Função de Confiança, código PL/FC-6 

Art. 2º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia financeira a 

contar da dispensa da Função de Confiança, em relação ao Inciso I e, a contar da data do protocolo do requerimento em 

relação ao Inciso II, com a incidência da contribuição previdenciária em ambas concessões. 

Deputado MAURO DE NADAL - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto - Secretário 

Processo SEI 21.0.000025932-0 

Republicado por incorreção. 

–––– * * * –––– 
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ATO DA MESA Nº 004, de 18 de janeiro de 2022 

Estabelece o cronograma de pagamento dos vencimentos, da gratificação natalina e do auxílio 

alimentação dos servidores da Assembleia Legislativa para o exercício de 2022. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no exercício de 

suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, 

RESOLVE: 

Art. 1º O cronograma de pagamento dos vencimentos e da gratificação natalina dos servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, referente ao exercício de 2022, dar-se-á na forma do Anexo Único 

deste Ato. 

Art. 2º A antecipação do pagamento da gratificação natalina será concedida conforme o disposto 

no Ato da Mesa nº 063, de 15 de março de 2007. 

Parágrafo único. Em caráter excepcional, poderá ser deferido pedido de antecipação do 

pagamento da gratificação natalina de forma diversa do disposto neste Ato aos servidores efetivos, ativos e inativos, por 

motivo de doença devidamente comprovada, limitado ao percentual de 50% (cinquenta por cento). 

Art. 3º O auxílio alimentação será creditado no último dia útil de cada mês, consoante contrato de 

prestação de serviços firmado entre a Assembleia Legislativa e a empresa fornecedora. 

Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO ÚNICO 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – EXERCÍCIO 2022 

MÊS DIA DO PAGTO. DIA DA SEMANA GRATIFICAÇÃO NATALINA 

JANEIRO 27 Quinta - feira   

FEVEREIRO 25 Sexta - feira   

MARÇO 25 Sexta - feira 31/03 - Quarta-feira (25%) 

ABRIL 26 Terça - feira   

MAIO 26 Quinta - feira   

JUNHO 27 Segunda - feira 30/06 - Quarta-feira (25% ou 50%) 

JULHO 26 Terça- feira   

AGOSTO 26 Sexta - feira   

SETEMBRO 26 Segunda - feira   

OUTUBRO 26 Quarta- feira   

NOVEMBRO 25 Sexta - feira   

DEZEMBRO 23 Sexta - feira 20/12 - Segunda-feira (50% ou 100%) 

Deputado MAURO DE NADAL - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto - Secretário 

Processo SEI 21.0.000028820-6 
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PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 052, de 17 de janeiro 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 nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções nº 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR FABRICIO DALCASTAGNE, para exercer o cargo de provimento em comissão de 

Secretário Parlamentar, código PL/GAL-63, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia 

Legislativa, a contar de 17 de janeiro de 2022 (LIDERANÇA DO PODEMOS – TIMBÓ). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000000538-3 
–––– * * * –––– 

PORTARIA Nº 053, de 17 de janeiro 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 nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções nº 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de Secretário 

Parlamentar, do servidor GUILHERME PEREIRA SONAGLIO , matrícula n° 10613, de PL/GAB-64 para o PL/GAB-68 do Quadro 

de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 17 de janeiro de 2022 (GAB DEP JESSE LOPES). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000000587-1 

–––– * * * –––– 

PORTARIA Nº 054, de 17 de janeiro 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 nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções nº 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, 

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de Secretário 

Parlamentar, do servidor RICARDO HENRIQUE DE LIMA OLIVEIRA , matrícula n° 9336, de PL/GAB-69 para o PL/GAB-65 do 

Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 17 de janeiro de 2022 (GAB DEP JESSE LOPES). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000000584-7 
–––– * * * –––– 
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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  
 

 

EXTRATOS 
 

EXTRATO Nº 012/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 591/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Cidade de Corupa LTDA (Rádio Monte Carlo Tubarão) 

CNPJ: 03.904.252/0001-33 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) 

VALOR GLOBAL: R$ 52.801,92 (cinquenta e dois mil oitocentos e um reais e noventa e dois centavos). 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21)  

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000027462-0 
–––– * * * –––– 

EXTRATO Nº 013/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 513/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Belos Vales Ltda. (Rádio Belos Vales) 

CNPJ: 81.518.839/0001-18 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

VALOR GLOBAL: R$47.998,08 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e oito centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21)  

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

 Processo SEI 21.0.000027842-1 
–––– * * * –––– 
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EXTRATO Nº 016/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 510/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Clube de Blumenau Ltda. (Rádio Clube de Blumenau). 

CNPJ: 82.645.003/0001-47 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

VALOR GLOBAL: R$47.998,08 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e oito centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente.  

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21) 

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000027914-2 
–––– * * * –––– 

EXTRATO Nº 018/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 508/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Coração de Jesus Ltda. ME ( Rádio Coração). 

CNPJ: 01.863.180/0001-06 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

VALOR GLOBAL: R$47.998,08 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e oito centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21)  

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000027939-8 

–––– * * * –––– 
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EXTRATO Nº 040/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 638/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Rural de Concórdia Ltda. (Rádio Rural). 

CNPJ: 02.545.951/0001-71 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) 

VALOR GLOBAL: R$52.801,92 (cinquenta e dois mil oitocentos e um reais e noventa e dois centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21)  

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028241-0 
–––– * * * –––– 

EXTRATO Nº 043/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 618/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Araucária Ltda ( Rádio Massa Fm). 

CNPJ: 75.452.284/0001-56 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) 

VALOR GLOBAL: 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

FLORIANÓPOLIS/SC, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21)  

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028123-6 

–––– * * * –––– 
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EXTRATO Nº 044/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 506/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Cidade Ltda. (Rádio Cedro FM) 

CNPJ: 79.817.763/0002-60 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

VALOR GLOBAL: R$47.998,08 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e oito centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21)  

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000027879-0 
–––– * * * –––– 

EXTRATO Nº 045/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 620/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Regional Ltda. EPP (Rádio Regional Fm) 

CNPJ: 03.897.715/0001-87 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) 

VALOR GLOBAL: 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21)  

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028234-8 

–––– * * * –––– 
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EXTRATO Nº 046/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 622/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Verde Vale Ltda. (Rádio Verde Vale) 

CNPJ: 75.796.342/0001-69 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) 

VALOR GLOBAL: R$52.801,92 (cinquenta e dois mil oitocentos e um reais e noventa e dois centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21)  

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028267-4 
–––– * * * –––– 

EXTRATO Nº 047/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 623/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Videira Ltda. (Rádio Videira Am) 

CNPJ: 86.550.662/0001-50 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

VALOR GLOBAL: R$47.998,08 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e oito centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21) 

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028270-4 

–––– * * * –––– 
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EXTRATO Nº 048/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 634/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Progresso de Descanso Ltda. ( Rádio Progresso AM 590). 

CNPJ: 75.369.488/0001-28 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

VALOR GLOBAL: R$47.998,08 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e oito centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21) 

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028230-5 
–––– * * * –––– 

EXTRATO Nº 049/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 584/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Difusora Alto Vale Ltda. (Rádio Jovem Pan News Difusora). 

CNPJ: 85.782.886/0001-25 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) 

VALOR GLOBAL: R$52.801,92 (cinquenta e dois mil oitocentos e um reais e noventa e dois centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21) 

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028040-0 

–––– * * * –––– 
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EXTRATO Nº 050/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 628/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: JK Santa Catarina Empresa de Comunicações Ltda. ( Rádio nativa FM Tubarão) 

CNPJ: 77.855.047/0001-61 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) 

VALOR GLOBAL: R$52.801,92 (cinquenta e dois mil oitocentos e um reais e noventa e dois centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21) 

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028189-9 
–––– * * * –––– 

EXTRATO Nº 051/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 625/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Estúdio Tunaporã de Comunicações Ltda (Rádio Tunaporã FM 105,9) 

CNPJ: 03.915.999/0001-97 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$4.000,00 (quatro mil reais) 

VALOR GLOBAL: R$47.998,08 (quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e oito centavos) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21) 

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028257-7 
 

–––– * * * –––– 



26 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC – NÚMERO 8.013 18/01/2022 

 

 

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 

EXTRATO Nº 052/2022 

REFERENTE: Contrato CL nº 585/2021, cujo objeto é Credenciamento de Emissoras de Rádio AM e FM, para Veiculação 

de Programetes Institucionais. 

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). 

CONTRATADA: Rádio Difusora de Içara Ltda. EPP (Rádio Massa Fm Criciúma). 

CNPJ: 75.500.777/0001-14 

OBJETO: Credenciamento da CONTRATADA para prestação conjunta de serviços de comunicação, por emissoras de rádio 

com veiculação em rádio AM e/ou FM do programa jornalístico da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com duração 

de 1 (um) minuto, estimado em 48 (quarenta e oito) programetes produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação 

Social da ALESC. 

VALOR MENSAL: R$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) 

VALOR GLOBAL: 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) 

VIGÊNCIA: 14/01/2022 a 13/01/2023. 

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21/06/93, art. 25, II; Prejulgados do TCE nº 1537, de 24/05/2004, e nº 1788 de 

20/03/2006; Processo TCU nº TC 016.304/2012.8; Atos da Mesa nº 149, de 30 de abril de 2020, nº 195, de 16 de junho de 

2020, e nº 201, de 1º de julho de 2020; Autorização Administrativa para Processo Licitatório nº 055/2021, de 11/11/2021; 

Edital de Credenciamento nº 002/2021. 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

Nelson Henrique Moreira - Diretor-Geral em exercício (Ato da Presidência nº 002, de 22/12/21) 

Dayan Gaultyer Schutz - Diretor de Comunicação Social 

Silvano Silva - Presidente da ACAERT 

Processo SEI 21.0.000028065-5 
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