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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO DE CHOPINZINHO 

 

 

A Câmara Municipal de Chopinzinho, no bom uso se suas atribuições vem a 

público para expor e manifestar conforme a seguir será delineado.  

 

CONSIDERANDO, que recentemente foi protocolado nesta Casa de Leis, o 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2022, de 11 de Novembro de 2022, o qual busca 

tratar de alterações, acréscimos e revogações de dispositivos da Lei Orgânica Municipal de 

Chopinzinho. 

CONSIDERANDO, que o referido Projeto foi objeto de parecer exarado por 

Comissão Especial Designada, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, sob 

número 075/2022.  

CONSIDERANDO, que conjuntamente ao Projeto foi apresentada emenda 

modificativa e supressiva, sob número 01/2022, ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 

01/2022, de 11 de Novembro de 2022.  

CONSIDERANDO, que desde a proposição em questão diversos rumores e Fake 

News foram dissipados na Sociedade Chopinzinhense por meio de redes sociais, causando 

tumulto, desordem e gerando uma série de insultos e ameaças aos Vereadores e Servidores 

desta Câmara Municipal.  

CONSIDERANDO, que observando algumas manifestações foi possível 

constatar certo grau de desinformação da população em geral quanto à matéria proposta no 

Projeto de Emenda, bem como quanto à tripartição dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, as atribuições de cada um, além de um total desconhecimento do trabalho 

realizado nesta Casa de Leis ao longo da legislatura vigente. 

Torna-se prudente, por meio da presente nota, prestar os devidos 

esclarecimentos a respeito de determinados pontos que têm causado polêmica, com o único 
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intuito de evitar interpretações equivocadas da matéria do Projeto em questão, e do dia a 

dia da atividade legislativa. 

Primeiramente, acentua que a Câmara Municipal possui além da competência 

para proposição de Emendas junto à Lei Orgânica do Município, o dever de fazê-las sempre 

que encontrar defasagem em seus dispositivos e matérias regulamentados. Tal norma 

basilar deste Município foi criada no ano de 1990, sofrendo pouquíssimas alterações, se 

encontrando em alguns pontos em discordância com demais normas superiores.  

Esta atualização na legislação é indispensável para acompanhar o 

desenvolvimento e a evolução da comunidade, haja vista que simultaneamente a isto 

normas superiores como a Constituição Federal ou Constituição Estadual, sofrem 

modificações que podem vir a tornar artigos constantes na Lei Municipal inaplicáveis ou 

não condizentes com a realidade local. 

Essas mudanças somente podem ser realizadas pela Proposição de Emenda à Lei 

Orgânica, sendo a única forma de manter a sincronia entre as esferas Federal, Estadual e 

Municipal, do contrário, seria impossível alcançar a garantia do acesso à Saúde, à Educação, 

à Assistência Social e demais direitos Constitucionais. 

Posto isto, destaca-se que esta Casa de Leis concatena e apoia todas as formas de 

manifestação e protesto que venham a ser feitas pela população, desde que sejam pacificas 

e amparadas na luz da verdade, direito este garantido a todo e qualquer cidadão, conforme 

artigo 5º, incisos IV, XVI, da Constituição Federal de 1988.  

Ao mesmo passo em que, repudia qualquer manifestação que venha a gerar 

insultos, ofensas, ameaças, ou desordem, dirigida a qualquer membro do Poder Legislativo 

Municipal e a qualquer outro, sejam servidores, vereadores e/ou familiares, condutas 

inclusive ilícitas, tipificadas no Código Penal Brasileiro.  

Tem-se conhecimento de que circulam na Comunidade, informações de que a 

Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal foi realizada para proporcionar “aumento 

de salário” para os vereadores, havendo sido até mesmo criado grupos no aplicativo 
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whatsapp, com a finalidade de organizar manifestações que buscam evitar que os subsídios 

em questão fossem majorados.  

Quanto a este ponto, informa ao público que se tratam de Fake News.  

NÃO EXISTE proposta de aumento de salário no Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica nº 01/2022. Na realidade, Chopinzinho, os proventos dos vereadores são 

regulamentados de forma conjunta com o do Prefeito e dos Secretários, em lei específica 

para tratar do assunto, não sendo a matéria abordada na Lei Orgânica Municipal. O tema 

“aumento de salário de vereador” sequer foi abordado por esta Casa de Leis, inexistindo 

Projeto de Lei em trâmite com o teor de reger “majoração de salários”.    

Outros dois pontos polêmicos que parecem ter sido distorcidos na Comunidade, 

foram os artigos 5º e 16º do Projeto de Emenda à Lei Orgânica, cujos os quais buscam tratar 

da implementação de décimo terceiro salário e férias aos agentes políticos, e do aumento do 

número de vereadores de 9 (nove) para 11 (onze).  

Quanto a estes pontos, inicialmente é digno de nota que a denominação “Agentes 

Políticos” não é uma expressão sinônima de “Vereador”. Na realidade, os Vereadores fazem 

parte da Classe dos Agentes Políticos, assim como também fazem parte o Prefeito Municipal 

e os Secretários Municipais.  

Fato curioso, é que por serem os Secretários Municipais Agentes Políticos, estes 

possuem tratamento diferenciado dos demais Servidores Municipais. Por esta razão, os 

Secretários não gozam de certos direitos que são garantidos aos demais Servidores Públicos 

pela Lei Estatutária, cite-se, a garantia de décimo terceiro salário e férias remuneradas.  

As Secretarias Municipais possuem como finalidade planejar, organizar, dirigir, 

coordenar, e controlar todas as ações políticas e de comunicação do Poder Executivo 

Municipal, sendo um cargo de dedicação exclusiva, com grande responsabilidade, onde 

cada Secretário responde de forma direta por sua pasta, inclusive sob pena de crime de 

responsabilidade.  



                   Câmara Municipal de Chopinzinho 
                                                                     CNPJ 77.774.511/0001-95 

             e-mail: camara@chopinzinho.pr.leg.br – site: www.camarachopinzinho.pr.gov.br  

                                Rua Diogo Antônio Feijó, 4073 – Centro – Anexo ao Banco do Brasil 
                                                               Fone: (46) 3242-1686/1407 
                85560-000                          Chopinzinho                                    Paraná 
                                   ____________________________________________________________________ 

 

Assim sendo, diante das atribuições e da responsabilidade inerente à função, foi 

considerado durante o trâmite de análise da Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2022, 

implementar os mesmos direitos a estes Secretários, dos quais já gozam os demais 

Servidores Públicos.  

Ocorre, contudo, que como já mencionado, os Secretários fazem parte da Classe 

dos Agentes Políticos, e desta forma para regulamentar os referidos direitos a estes, 

indissociavelmente a matéria alcançaria também aos Vereadores e ao Prefeito. Contudo, 

novamente, não se trata a matéria de “aumento de salário” de Vereador.  

Em segundo ponto, quanto ao aumento do número de vereadores de 9 (nove) 

para 11 (onze), a sugestão foi acatada em estudo realizado por empresa especializada 

contratada para auxiliar esta Casa de Leis na elaboração da proposta apresentada, sendo 

inclusive o que vem sido implementado nos demais Municípios do Sudoeste do Paraná com 

população equivalente à de Chopinzinho.  

Esta não seria a primeira vez em nosso Município em que o número de 

Vereadores seria aumentado de 9 (nove) para 11 (onze). Na realidade, este mesmo aumento 

ocorreu no ano de 1993, e perdurou até o ano de 2004, onde novamente foi reduzido para 9 

(nove).  

Entendeu-se, quando no ato da análise desta matéria, que com a ampliação, além 

de poder oportunizar a Comunidade um número maior de representantes na fiscalização e 

na defesa de seus direitos, também se estaria potencializando a busca de Recursos Públicos 

para o Município.  

Quanto a este ponto, também foi tomado conhecimento de que circulam em redes 

sociais, manifestações de determinados Munícipes com o intuito de difundir Fake News, 

sob alegações de que: “não seria necessário Vereadores no Município de Chopinzinho já que estes 

não fazem nada pela população”, bem como que “não foi proporcionado nenhum ganho ao 

Município durante o presente mandato, e tampouco analisado por esta Casa de Leis Projetos que 

possam trazer benefícios ao desenvolvimento do Município.”  
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Deste modo, na tentativa de desmentir tais comentários maldosos, passa a 

também trazer à tona alguns dados pertinentes do dia a dia do exercício da vereança ao 

longo da presente legislatura.  

No tocante aos recursos financeiros conquistados pelos Vereadores na 

legislatura vigente, até o presente momento em prol da Comunidade Chopinzinhense 

foram arrecadados aproximadamente R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais). 

Estes recursos foram destinados para as Secretarias do Poder Executivo 

Municipal onde foram e serão utilizados nas áreas da Saúde, da Assistência Social, da 

Educação, do Transporte, da Pavimentação Asfáltica, e na realização de Obras como a 

pracinha do Bairro Cristo Rei, dentre outros.   

Tais recursos conquistados também foram direcionados em prol de 

Associações e Entidades pertencentes ao Município de Chopinzinho, como a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Patrulha Agrícola, Lar dos 

Idosos, entre outros. 

É amparado na busca pela defesa dos interesses da Comunidade Local, que 

o Vereador busca constantemente a obtenção destes recursos, por intermédio de 

Emendas Parlamentares, junto a Deputados Estaduais, Federais e Senadores prezando 

pela garantia dos direitos dos cidadãos, e pelo desenvolvimento do Município.  

Referente às matérias debatidas, analisadas, discutidas e submetidas a 

apreciação e/ou votação em Plenário durante o tempo de trabalho da legislatura 

vigente, têm-se:  

 NO ANO DE 2021: 

 281 (duzentas e oitenta e uma) indicações ao Poder Executivo Municipal; 

 31 (trinta e um) requerimentos encaminhados ao Poder Executivo 

Municipal; 

 74 (setenta e quatro) Projetos de Lei Ordinária apreciados e aprovados ou 

rejeitados pelas Comissões desta Casa de Leis; 

 14 (quatorze) Projetos de Lei Complementares apreciados e aprovados ou 

rejeitados pelas Comissões desta Casa de Leis; 
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 NO ANO DE 2022: 

 284 (duzentas e oitenta e quatro) indicações ao Poder Executivo Municipal; 

 20 (vinte) requerimentos encaminhados ao Poder Executivo Municipal; 

 58 (cinquenta e oito) Projetos de Lei Ordinária apreciados e aprovados ou 

rejeitados pelas Comissões desta Casa de Leis até o presente momento;  

 13 (treze) Projetos de Lei Complementares apreciados e aprovados ou 

rejeitados pelas Comissões desta Casa de Leis até o presente momento; 

 

Entende-se como “INDICAÇÃO” o instrumento utilizado pelo Vereador 

para requerer ao Poder Executivo Municipal (Prefeitura), a execução de obras, 

providências, ou demais atos simples, que não demandem regulamentação por Lei 

Específica ou necessidade de Licitação, podendo esta ser acatada ou não pelo Gestor 

Municipal (prefeito). 

Entende-se por “REQUERIMENTO” o instrumento utilizado pelo 

Vereador, para buscar a garantia de um bem, um direito, ou um esclarecimento/ 

declaração de qualquer autoridade pública municipal, feito de forma fundamentada e 

condicionado a aprovação em plenário da Câmara, sendo indispensável a 

apresentação de resposta pelo Poder Executivo quando solicitado.  

Entende-se por “PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR”, as proposições 

apresentadas para análise da Câmara Municipal, que tem o objetivo complementar matérias 

já previstas na Lei Orgânica Municipal (norma basilar), ainda não regulamentadas por Lei 

Ordinária. 

Entende-se por “PROJETO DE LEI ORDINÁRIA”, as proposições apresentadas 

para o crivo de análise da Câmara Municipal, que muito embora não previstas 

expressamente na Lei Orgânica ou na Constituição Federal, venham a tratar de matéria de 

interesse do Município, sem, no entanto, contrariar a Lei Orgânica, nem a Constituição 

Federal. 

Todas estas matérias fazem parte do dia a dia na atividade do Poder Legislativo, 

sendo a sua atribuição analisá-las e debatê-las.  
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Cada projeto de Lei proposto na Câmara Municipal é encaminhado para as 

Comissões Internas de Análise. As Comissões de Análise são órgãos técnicos constituídos 

por Vereadores, destinados em caráter permanente ou transitório para proceder os devidos 

estudos, levantamento de dados, emitir pareceres especializados, ou realizar investigações.  

Somente após o árduo trabalho e estudo técnico, sendo apurado se a proposta 

encontra amparo legal, constitucional, orçamentário, e se efetivamente é amparada trazer 

benefícios ao interesse público, é que a matéria é apreciada e encaminhada ao Plenário para 

a votação, tornando-se Lei apenas após a aprovação e sanção do Prefeito ou promulgação 

do Presidente da Câmara.  

É primordial esclarecer que o Brasil é um País embasado na DEMOCRACIA, e 

que para a garantia da lei e da ordem, a democracia é amparada em três pilares 

fundamentais pelo qual se denomina “TRIPARTIÇÃO DE PODERES”. Estes três poderes 

são: 1) Poder Executivo; 2) Poder Legislativo; e 3) Poder Judiciário. Cada qual com as 

atribuições inerentes a sua esfera de poder, devendo coexistirem entre si, de forma pacífica 

e harmônica.  

Ao PODER LEGISLATIVO, constituído pelos Vereadores de um Município, 

estão as atribuições de fiscalizar e assessorar o Poder Executivo, bem como de organizar e 

dirigir os seus serviços internos, elaborar e discutir Projetos de Leis sobre todas as matérias 

de Competência Municipal, utilizando como base a Constituição Federal e a Constituição 

Estadual. Além de realizar indicações e requerimentos que busquem zelar pelos direitos e 

necessidades da população.  

O Vereador e/ou a Câmara Municipal, NÃO REALIZAM OBRAS PÚBLICAS, e 

não possuem poder de decisão sobre demais ações da Prefeitura. Trata-se, o Vereador, de 

um intermediador entre a população e o Prefeito, solicitando as benfeitorias e anseios da 

população.  

Por exemplo, diante da necessidade de reparação de alguma estrada, realização 

de obra que traga benefícios junto a Saúde, Educação ou outro setor, o Vereador apresenta 
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esta necessidade ao Poder Executivo, porém, cabe ao Gestor Público (prefeito) a 

responsabilidade pela realização (ou não) da obra/ reparo, de acordo com os critérios de 

urgência nos diversos ramos de atuação da Administração Pública.  

Ao PODER EXECUTIVO, representado pelo Prefeito Municipal e suas 

Secretarias e Divisões, compete administrar os recursos do Município, executando as 

medidas cabíveis para resolver os problemas da população, conciliando interesse público 

com as causas sociais existentes. 

O Executivo Municipal define os rumos políticos, tributários e/ou econômicos da 

Comunidade, agindo de acordo com as Leis já existentes ou buscando a implementação de 

novas Leis, com o objetivo de garantir o acesso a saúde, educação, transporte, segurança e 

cultura. 

Ao PODER JUDICIÁRIO, compete garantir que as Leis existentes sejam 

cumpridas, evitando que algum dos poderes se sobressaia ao outro, inibindo que impere a 

desarmonia e o caos, por meio de um sistema de compensações, ou freio e contrapesos. O 

Judiciário, portanto, é o órgão de controle que deve interpretar os fatos e conflitos, julgando 

de forma que venha a garantir os direitos dispostos em forma de Leis.  

DESTE MODO, prestadas as devidas definições, salienta-se que de fato Vereador 

não é profissão. Vereador é um encargo, uma Função Pública a ser desempenhada de acordo 

com as atividades parlamentares determinadas pela Lei. O exercício deste encargo leva 

como premissa basilar a representação da Comunidade, sendo o Vereador o porta voz do 

povo. Entretanto, sempre limitados dentro de suas possibilidades legais de atuação, 

legislando e fiscalizando, mas nunca podendo agir além de sua esfera de Poder.  

Profissão não é. Porém, Vereador também é pessoa, é Cidadão, também possui 

direitos e garantias como todos, possui família, trabalho, necessidades de alimentação, de 

transporte, de saúde, e do básico para a sobrevivência. É o elo entre a Povo e o Poder Público, 

sendo assim como todas as outras, uma função digna de respeito e de reconhecimento.  
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Todas as informações expostas referentes ao dia a dia desta Casa de Leis, a 

atividade desenvolvida pelo Poder Legislativo, as matérias apreciadas, as indicações e os 

requerimentos realizados, podem ser consultados e acessados no site oficial da Câmara 

Municipal, sendo este: http://camarachopinzinho.pr.gov.br/ > junto a opção “SALP – 

SISTEMA” (Sistema de Apoio e Controlo de Processo Legislativo),  onde se encontram 

armazenadas e disponibilizadas todas as “MATÉRIAS LEGISLATIVAS” mencionadas nesta 

carta.  

Os Projetos de Lei e demais Propostas apresentadas para a Câmara Municipal 

são encaminhadas para as Comissões Permanentes ou Especiais Designadas, sendo que 

estas Comissões se reúnem semanalmente todas as Quintas Feiras, às 17h15min (dezessete 

horas e quinze minutos), não havendo qualquer impedimento ou objeção quanto ao 

acompanhamento e a participação efetiva de representantes da Comunidade nas discussões.  

Após serem deliberados e apreciados em parecer, as Propostas são encaminhadas 

ao Plenário para votação, a isto se denomina de “Sessões Legislativas”, que acontecem de 

forma ordinária todas as Terças Feiras, às 18h (dezoito horas), na sede da Câmara Municipal, 

a qual fica localizada junto a Rua Diogo A Feijó, nº 4073, Centro.  

As Sessões em Plenário são abertas a toda a população que deseja comparecer 

presencialmente, e também pode ser acompanhada de forma remota através das redes 

sociais desta Casa de Leis, nos seguintes sites: 

 https://www.facebook.com/camarachopinzinho 

 https://www.youtube.com/@camaramunicipaldechopinzin6066 

A Câmara Municipal de Chopinzinho, com acato e respeito, convida 

publicamente toda a População, para que venha a comparecer nas discussões, análise, e 

também nas votações dos Projetos de Lei que estiverem em trâmite e/ou vierem a tramitar 

sob o crivo do Processo Legislativo, seja presencialmente ou de forma remota.  

Esta Casa Legislativa também incentiva para que a Comunidade em geral, as 

Entidades de Classes Representativas, as Associações ou demais Personalidades, que se 

http://camarachopinzinho.pr.gov.br/
https://www.facebook.com/camarachopinzinho
https://www.youtube.com/@camaramunicipaldechopinzin6066
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encontrem situadas neste Município que, entendendo pertinente, constituam ou elejam 

representantes aptos a participarem das atividades realizadas durante o Trâmite do 

Processo Legislativo, em todas as questões que venham a entender como necessárias do ato. 

Ainda, se coloca à disposição para o bom esclarecimento de toda e qualquer 

dúvida que pelos acima citados venha a surgir, podendo ser encaminhadas via e-mail junto 

a: camara@chopinzinho.pr.leg.br, ouvidoria no site: www.camarachopinzinho.pr.gov.br, 

presencialmente, ou via telefone junto ao número (46) 3242-1686. 

Por fim, também em nota adverte que condutas como ameaça, calúnia, injúria, 

difamação, e/ou perseguição, são tipificadas como crime pelo Código Penal Brasileiro nos 

artigos 138, 139, 140, 147, e 147-A. Bem como, que a divulgação e a propagação de Fake 

News também pode configurar conduta criminosa a ser enquadrada na mesma Legislação. 

O “território” digital não é uma “terra” sem Leis, e qualquer conduta ilícita identificada será 

objeto de adoção das medidas legalmente cabíveis.  

 

Câmara Municipal de Chopinzinho, em 06 de dezembro de 2022.  

 

 

 

           Enio Valdir Ceni                              Lídia Posso                          Nereu Hengen 

                     PTB                                      REPUBLICANOS                              MDB       

 

 
 

           Osmar Checchi                                 Paulo Rosa                               Pedrinho                         

                   MDB                                                 PV                                            PSD  

 

 

 

                               Prof. Ivo Patel                                                       Zico 
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