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É com satisfação que apresentamos a segunda edição da revista digital Legislativo em
Ação, com as principais informações e iniciativas do segundo semestre de 2022. 

Foi com alegria também que, neste tempo, recebemos inúmeros retornos positivos em
relação à edição de lançamento. É de suma importância que esses materiais possam
cada vez mais circular entre a população, servindo como uma ferramenta de promoção
da transparência do Poder Legislativo Municipal.

Convidamos a todos para que confiram mais este trabalho e acompanhem a Câmara
Municipal de Vereadores de Videira. Boa leitura! 

Aos cidadãos videirenses

Programa de Formação Política para vereadores mirins conta com
participação de professores da Unoesc
Câmara Mirim é representada em Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente 
Encontro reúne coordenadores do Programa Vereador Mirim 

Câmara de Vereadores Mirins

Servidoras participam de formação completa na Nova Lei de
Licitações
Vereadores viajam a Brasília em busca de emendas para o
Município
Reunião trata sobre a Reforma da Previdência para os servidores
públicos municipais
Legislativo homenageia pessoas e entidades que contribuíram
para o desenvolvimento do município
Câmara aprova projeto de Orçamento Impositivo
Câmara de Videira devolve cerca de R$ 670 mil à prefeitura
Números
Câmara Aprova 
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04.

Servidoras participam de formação
completa na Nova Lei de Licitações

As servidoras que integram a Comissão de Licitações da Câmara de
Vereadores de Videira participaram de uma formação completa na
Nova Lei de Licitações (14.133/2021). A capacitação foi promovida
pelo Igam Santa Catarina, em Florianópolis, e foi finalizada no início
de setembro.

A Câmara já promoveu a regulamentação da nova legislação
através da aprovação do Projeto de Resolução Legislativa número
002/2022, iniciando agora a fase de implantação. A nova legislação
para aquisição de materiais e para a contratação de serviços deve
ser completamente aplicada até abril de 2023.
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Crédito: Igam/ Divulgação



05.

Novembro Vereadores viajam a
Brasília em busca de
emendas para o Município

Em novembro, um grupo de 10 vereadores da Câmara de Videira esteve realizando uma viagem
a Brasília. A atividade teve como objetivo buscar recursos de emendas parlamentares para o
Município.

Na condição de representante dos demais vereadores, o presidente da Casa ressaltou as diversas
agendas cumpridas e avaliou como bastante proveitosa a viagem. Este é o segundo ano que o
Legislativo promove a ida dos parlamentares à capital federal.

Reunião trata
sobre a
Reforma da
Previdência
para os
servidores
públicos
municipais

No fim de novembro, foi realizada uma reunião para tratar sobre a
Proposta de Emenda à Lei Orgânica número 001/2022, que prevê
alterações no regime próprio de previdência dos servidores públicos
municipais. 

Participaram representantes do Executivo, do Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos Municipais de Videira (Inprevid), do
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público, da Comissão para
análise e elaboração da reforma da previdência no âmbito municipal,
dos servidores aposentados e dos professores.

Inicialmente, o presidente do Inprevid fez uma explanação sobre as
principais mudanças que ocorreram no sistema de previdência como
um todo e como elas devem chegar até o sistema municipal:
alterações da idade e no tempo de contribuição, por exemplo. Depois,
foi aberto um espaço para perguntas e manifestações. 

Segundo o Executivo, os detalhes da Reforma da Previdência serão
contemplados através de uma lei complementar ainda a ser enviada
para aprovação do Legislativo.



06.

Legislativo homenageia pessoas e entidades que
contribuíram para o desenvolvimento do
município
Reconhecer a contribuição para o desenvolvimento de Videira. Esse foi o objetivo de
uma sessão solene realizada no início de dezembro, na Câmara de Vereadores. As
homenagens foram feitas através da aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
número 002/2022.

Cada um dos 11 vereadores indicou uma pessoa ou entidade (veja a lista de
homenageados abaixo) que tenha contribuído com seu trabalho em alguma das áreas
da atividade humana. 

Além do pronunciamento das autoridades, durante a solenidade, cada vereador e seu
homenageado puderam fazer uso da palavra. Também foi apresentado o histórico da
pessoa ou entidade, sendo esses agraciados com uma placa em sinal de
reconhecimento. 
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Associação Videirense de Esporte Adaptado (Avea) - Indicada pelo vereador Alnei Moriggi
Vilmo Cantú - Indicado pelo vereador Carlos Demenek
Jorge Antonio Lopes de Oliveira - Indicado pelo vereador Edson Balena
Carlos Alberto Piva - Indicado pelo vereador Fernando Techio
Associação Protetora dos Animais de Videira (Apanvi) - Indicada pela vereadora Janaina
Guedes de Freitas
Associação dos Amigos dos Autistas (AMA) - Indicada pelo vereador Jhonata dos Santos
Dorival Carlos Borga - Indicado pelo vereador Leandro de Morais
Nelson Luiz Damo - Indicado pelo vereador Marcos Both
Nédio Martins - Indicado pelo vereador Nivaldo Martins
Eraldo Luiz Ferlin - Indicado pelo vereador Wilmar Antunes Pereira
Carlos Fetz - Indicado pelo vereador Rogério Pezzini

Homenageados:



07.

Câmara aprova projeto de
Orçamento Impositivo

Foi aprovada em segundo turno no mês de
dezembro a Proposta de Emenda à Lei Orgânica
do Município número 002/2022. A intenção é
instituir o Orçamento Impositivo, uma
ferramenta que reserva 1,2% da receita corrente
líquida do orçamento anual do município para
que o Poder Legislativo tenha direito a emendas,
sejam elas individuais ou coletivas. Isso quer
dizer que os vereadores poderão indicar onde o
Executivo deve gastar uma determinada
quantia. A proposta prevê, no entanto, que
metade desse montante seja investido
obrigatoriamente na saúde. 

Com a aprovação da proposta, ela já entrou em
vigor, mas passa a ser aplicada em 2024, pois
precisa ser incluída no orçamento.

O Orçamento Impositivo está previsto na
Constituição Federal (art. 166) desde 2015,
quando foi aprovada a Emenda Constitucional
número 086/2015.

Câmara de Videira devolve cerca
de R$ 670 mil à prefeitura 
Com o fechamento das contas de 2022, a Câmara de Vereadores de Videira, através do seu
presidente, fará a devolução, em duas etapas, de cerca de R$ 670 mil à prefeitura. O valor é parte do
recurso destinado no início do ano para o Poder Legislativo e é resultado da economia feita em 2022.

A quantia integrará os cofres públicos e terá livre destinação por parte do Executivo. 

Proposições criadas
e aprovadas no
segundo semestre
de 2022

PROJETOS DE LEIS

INDICAÇÕES

Números
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES

75

54

5

https://www.camara.leg.br/internet/comissao/index/mista/orca/Legisla_CMO/const_fed.html#:~:text=funcionamento%20de%20fundos.-,Art.,na%20forma%20do%20regimento%20comum.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc86.htm#:~:text=EMENDA%20CONSTITUCIONAL%20N%C2%BA%2086%2C%20DE%2017%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202015&text=Altera%20os%20arts.,do%20%C2%A7%203%C2%BA%20do%20art.


Durante o segundo semestre deste ano, a Câmara de Vereadores
também foi palco de importantes discussões: pelo Legislativo passam
decisões sobre as diversas áreas, como saúde, educação, obras,
infraestrutura, entre outras. 

08.

Câmara aprova

Comunicação eletrônica e processo
digital

Foi aprovado o Projeto de Lei Ordinária
número 082/2022, que instituiu a
comunicação eletrônica e o processo
digital no âmbito da Administração
Pública Municipal. A exemplo do que já
vem acontecendo em outros órgãos,
como no Governo do Estado, a intenção
do Executivo é fazer com que as
comunicações oficiais e os processos do
Poder Público Municipal funcionem de
forma digital. A medida dá mais
celeridade às tramitações, além de
representar economia aos cofres
públicos. 

Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher

O Legislativo aprovou o Projeto de Lei
Ordinária número 084/2022, que criou o
Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher. Os conselhos municipais são
responsáveis por unir a sociedade civil à
administração pública com a intenção
de formular e promover políticas
públicas. Neste caso em específico, o
objetivo é atuar na eliminação da
violência contra a mulher, assegurando
condições de liberdade e de igualdade
de direitos, bem como participação nas
atividades políticas, econômicas e
culturais, entre outras.

Repasses para o HSDS

A Câmara aprovou o Projeto de Lei
Ordinária número 116/2022, que
autorizou o Poder Executivo a repassar
recursos financeiros, através do Fundo
Municipal de Saúde, ao Instituto de
Ensino e Assistência Social - Hospital
Salvatoriano Divino Salvador. Os
recursos repassados são utilizados para
pagamento complementar dos valores
constantes na tabela SUS, com a
finalidade de realizar cirurgias eletivas,
de acordo com o convênio de
cooperação.

Dia do Atirador Desportivo

Foi aprovado o Projeto de Lei Ordinária
número 087/2022, que instituiu o Dia
Municipal do Atirador Desportivo e
qualificou colecionadores, atiradores e
caçadores (CACs) como atividade de
risco. De autoria dos vereadores Rogério
Pezzini (PSD) e Wilmar Antunes Pereira
(PSD), o objetivo é reconhecer a
tradicional categoria esportiva através
de uma data própria a ser comemorada
no dia 3 de agosto. Busca também
qualificar como de risco a atividade que
envolve guarda, manuseio e transporte
de munições e armas de fogo. 



09.

Alterações no regulamento dos
cemitérios

Foi aprovado o Projeto de Lei Ordinária
número 117/2022 para alterar a Lei
número 1.219/03, que estabelece o
regulamento para os cemitérios da
cidade de Videira. Segundo o Executivo,
a lei está há quase 20 anos sem
alterações e, por conta da lotação
desses espaços, foi necessário propor
mudanças na estrutura. Por isso, está
sendo regulamentada a criação de
gavetários e ossuários, por exemplo. 

Avaliação institucional nas escolas 

Instituir o Sistema Municipal de
Avaliação Institucional das Unidades
Educacionais da Rede Municipal de
Ensino de Videira. Esse foi o objetivo do
Projeto de Lei número 120/2022,
aprovado em novembro. Segundo o
Executivo, a iniciativa trouxe as
diretrizes básicas para elaborar uma
avaliação institucional da rede
municipal numa perspectiva ampla,
considerando toda a comunidade
escolar: professores, diretores, alunos,
famílias e demais servidores.

Apoio a entidades

LOA

Um dos projetos de destaque, todos os anos, é o da Lei
Orçamentária Anual (LOA). Nele, o Executivo detalha todos os
gastos previstos para o próximo ano. A estimativa do Projeto de
Lei Ordinária número 119/2022 é de que a receita em 2023 seja de
pouco mais de R$ 330 milhões.

Dois projetos de lei aprovados
beneficiaram entidades do município.
O primeiro deles, o Projeto de Lei
Ordinária número 122/2022, autorizou a
cessão de uso de bem imóvel municipal
ao Lions Clube Videira Perdizes. Trata-
se de uma edificação localizada no
Parque da Uva, ao lado da sede do
Lions, que será utilizada para
armazenar os materiais ortopédicos
antes da doação, auxiliando nas
atividades do clube de serviço. O
segundo projeto, o PLO 123/2022,
autorizou a desafetação e doação de
imóvel à Sociedade Videirense de
Beneficência (SVB). A entidade já utiliza
aquela área há alguns anos, solicitando-
a agora de forma definitiva.



10.

Renegociação de dívidas

Foi aprovado, também em dezembro, o Projeto de Lei
Complementar número 038/2022, que instituiu o Programa
de Recuperação Fiscal (Refis). O programa busca facilitar a
regularização e a renegociação de dívidas de pessoas ou
empresas com o Poder Público. 

Todos os projetos podem ser conferidos na
íntegra, acompanhados da sua Exposição
de Motivos, no site:
www.camaravideira.sc.gov.br.

Resíduos sólidos

Os vereadores aprovaram o Projeto de
Lei Complementar número 036/2022,
que dispõe sobre o serviço público de
manejo de resíduos sólidos. Em
resumo, a proposta visa que o serviço
passe a ser executado pela Visan a
partir de 1º de janeiro de 2023, com
cobrança da taxa através da fatura de
água e não mais em conjunto com o
IPTU.

Alterações no Código Tributário 

O Legislativo aprovou o Projeto de Lei
Complementar número 037/2022, que
altera dispositivos do Código Tributário
do Município (Lei nº 69, de 05/12/1985).
Em sua justificativa, o Poder Executivo,
que é o autor da proposta, elencou 11
pontos de mudança na legislação. O
intuito, conforme a Administração, é
gerar facilidades ao contribuinte, dar
celeridade aos processos, promover a
chamada justiça fiscal e a padronização
de texto conforme as legislações
vigentes.

Incentivo a queijarias

Foi aprovado o Projeto de Lei
Ordinária número 130/2022, que
autorizou o Poder Executivo a
subsidiar a implantação de
queijarias em Videira. A proposta
prevê fornecimento de assistência
técnica e financeira a fim de
incrementar o agronegócio no
município. Segundo o Executivo,
serão beneficiados até cinco
produtores interessados em instalar
esse tipo de empreendimento,
desde que sejam cumpridas as
determinações legais. 

https://www.camaravideira.sc.gov.br/proposicoes/Projetos-de-Leis-Complementares/2022/1/0/2739
https://www.camaravideira.sc.gov.br/proposicoes/Projetos-de-Leis-Complementares/2022/1/0/2740
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Câmara recebe visita de estudantes
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Em agosto, a Câmara de Vereadores recebeu a visita de um grupo de 20 alunos do
curso de Comércio, Turismo e Cidadania, ofertado através de uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Educação e o Senac como parte do Programa de Iniciação à
Educação Profissional. 

Os estudantes, que frequentam o nono ano nas escolas municipais, aproveitaram
para conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo. Também foi
proposta uma atividade no sentido de provocá-los a pensar na criação de leis para
uma nova sociedade. Por fim, foi disponibilizado um espaço para responder às
principais dúvidas. 

A visita fez parte do programa Estudantes no Legislativo, da
Escola do Legislativo de Videira. Os professores interessados
em agendar visitas para suas turmas podem entrar em
contato pelo telefone (49) 3566-0500 ou pelo e-mail
pedagogia@camaravideira.sc.gov.br.

mailto:pedagogia@camaravideira.sc.gov.br


12.

Setembro Conhecidos os vencedores do
concurso de redação

Durante uma sessão solene realizada no início de
setembro, foram premiados os estudantes
vencedores do concurso de redação sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), promovido pela
Escola do Legislativo de Videira. A solenidade contou
com a presença de autoridades, familiares e
representantes das escolas.

Após receberem os prêmios, os três contemplados
fizeram a leitura de seus textos e algumas
considerações a respeito da atividade. Na sequência,
o presidente da Casa fez a entrega de um notebook
para a instituição de ensino da primeira colocada, o
Instituto Federal Catarinense (IFC), câmpus Videira,
representado no ato pela diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão, Josy Carvalho Gardin. 

Estudantes Premiados

1ºLugar
Smartphone

Texto: A importância de conhecer
Estudante: Caroline Gabriele Pinz
Professora orientadora: Taiana Veiga Dias Rodrigues
Escola: Instituto Federal Catarinense - Câmpus Videira

2ºLugar
Tablet

Texto: Avanços para a manutenção da vida
Estudante: Milena Marques dos Santos
Professora orientadora: Sibele Maria Albuquerque de Lima
Escola: Escola de Educação Básica Estadual Madre
Terezinha Leoni

3ºLugar
Fone de Ouvido

Texto: Conscientização de Crianças e Adolescentes
Estudante: Gustavo Zago
Professora orientadora: Taiana Veiga Dias Rodrigues
Escola: Instituto Federal Catarinense - Câmpus Videira



Câmara Mirim

13.

Setembro
Programa de Formação Política
para vereadores mirins conta
com participação de professores
da Unoesc

Em setembro, tiveram início as aulas do Programa de Capacitação Política Mirim, em parceria com a
Unoesc. Desta forma, em cada uma das reuniões ordinárias seguintes os vereadores mirins
participaram de um momento de formação com um dos professores do curso de Direito. Antes
disso, as aulas eram ministradas pela coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo.

O primeiro encontro foi
conduzido pelo professor Marco
André Serighelli, com o tema
“Democracia, Cidadania e
Política”. 

Em outubro, a professora Marilu
Pohlenz falou sobre Eleições. 

Em novembro, o professor Nilson
de Araújo abordou o tema
“Políticas Públicas”.

No último encontro, realizado em dezembro, o
assunto tratado foi “Gestão do dinheiro público”,

com o professor Patrick Ferrão Custódio. Neste dia,
os vereadores mirins fizeram a reunião de
encerramento e receberam a certificação

correspondente às aulas que frequentaram.

Durante o ano de 2022, os
vereadores mirins aprovaram 34
indicações.
Em 2023, 15 vereadores mirins
devem assumir os seus mandatos.
Eles também foram eleitos em 2021.



Câmara Mirim é representada em
Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente 
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A Câmara de Vereadores
Mirins de Videira esteve
representada na 12ª
Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente,
realizada em novembro,
no Centro de Eventos
Vitória (Cevi). A
programação contou
com uma palestra do
professor André Viana
Custódio.

14.

Encontro reúne coordenadores do
Programa Vereador Mirim 

A Câmara Mirim de Videira foi representada, no fim de novembro, no 2º Encontro Estadual de
Coordenadores e Coordenadoras do Programa Vereador Mirim. O evento aconteceu no
Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), em Florianópolis.

Além de momentos de formação através de palestras, a programação contou com espaços
para a troca de experiências entre os representantes de cada município.

Crédito: Arquivo pessoal/Divulgação

Crédito: Bruno Collaço/ Agência AL

O evento avaliou os reflexos da pandemia na vida das crianças, adolescentes e
suas famílias, com intenção de construir propostas de ações e políticas públicas
para garantir seus direitos. Ao final da programação, foram aprovadas 20
propostas que serão encaminhadas ao Executivo Municipal e seis que serão
debatidas na próxima etapa da conferência. Uma das vereadoras mirins, a
estudante Helena Munaro Moreira, foi escolhida como uma das delegadas e
estará representando o município na conferência estadual no próximo ano. 



A CÂMARA DE
VEREADORES DE VIDEIRA

Avenida Manoel Roque, 99, bairro Alvorada.
(049) 3566-0500
(049) 3566-0499

SESSÕES TODAS AS TERÇAS-FEIRAS - 18h45


