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LegisLativo de 
MaraviLha 1
a Câmara de Vereadores de Maravilha promoveu a primeira sessão 

ordinária do ano, na segunda-feira. Deram entrada na Casa, três 
projetos. O Projeto de Lei nº 01/2020, dispõe sobre baixa de cláusulas 

especiais. O Projeto de Lei nº 02/2020, dispõe sobre reajuste do piso do 
magistério público municipal, na ordem de 12,84%. O Projeto de Lei nº 
03/2020, denomina o espaço público Skate Park de Gabi Vendrame. O Ofício nº 
24486/19, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de SC, solicita análise 
das contas do município, referentes ao exercício financeiro 2018. Além disso, 
inúmeras indicações estiveram na ordem do dia. A Moção nº 01/2020, de 
autoria do vereador Luiz Brescovici (DEM), requer que estenda às carreiras 
da Polícia Civil, Polícia Penal e IGP as regras de aposentadoria previstas 
para os policiais militares, dando tratamento isonômico na Reforma da 
Previdência a todos os integrantes da Segurança Pública. 

LegisLativo de MaraviLha 2
A sessão foi tomada por várias polêmicas. A primeira delas é que nem um 
vereador da oposição gostou do MDB mandar de volta o vereador Eder Mo-
raes (MDB) e logo como líder de governo. Inclusive ouviu-se nos bastido-
res que se a administração o mantiver como líder não votar nada esse ano. 
Quem acompanha as sessões sabe que foi criado um cargo de diretor na pre-
feitura para que tirasse ele há quase dois anos. E realmente ele voltou queren-
do bater de frente com a oposição começou em relação ao projeto de aumento 
de salário dos professores, onde deu entrada com regime de urgência, derruba-
do pela mesa diretora e mesmo com as palavras do vereador Luiz Brescovici, 
que faz parte da comissão que dará o parecer dizendo que o projeto ira trami-
tar mais rápido do que com o regime de urgência solicitado. Em seguida se de-
sentendeu com o vereador Láureo Stieler PP, na questão de uma licitação feita 
para fazer a cobertura da arquibancada do campo de futebol no Parque de Ex-
posição Tomatão, onde o vereador Láureo fez fortes acusações contra a empre-
sa e o empresário que ganhou a licitação, e em seguida pediu Eder que chamas-
sem o secretario de Indústria e comercio, onde Láureo disse que não havia ne-
cessidade em ouvir o mesmo dizendo que planta flores nas avenidas da ci-
dade. Como vemos o ano promete e que venham as eleições.

eLeições 2020
Continuam fortes as especulações nos bastidores e principalmente entre os 
formadores de opinião de quem serão os candidatos a prefeito e vice e dos 
nomes novos para o legislativo. Que assumiram as pré-candidaturas até o 
momento é: Sandro Donati (MDB), atual vice-prefeito, e que está com for-
tes dificuldades para achar um vice. Até pesquisa fizeram ou irão fazer para 
determinar esse nome, sendo que os preferenciais é o presidente da sigla Jo-
nas Dal Agnol, a vereadora Marclei Grando e o procurador do município Igor 
Damarem, todos do MDB. No DEM, o vereador e presidente da sigla Luiz Bres-
covici mantém a candidatura, mas também terá dificuldades em aglutinar os 
partidos de oposição e de arrumar um vice. No PP, o presidente da sigla Jairo 
Miguel mantém a candidatura e está em campanha, mas todas as grandes lide-
ranças do partido afirmam que não será ele o candidato e os nomes que apare-
cem forte é da ex-presidente da AE/CDL de Maravilha a jovem empresária Po-
liana Oliveira e o vereador e atual presidente da casa de leis Natalino Prante. 
No PT, conversei com duas grandes lideranças do partido e eles falaram que po-
dem colocar o vice em alguma chapa ou ir de chapa pura. Mas o maior obje-
tivo é voltar a eleger um vereador, os demais partidos estão quietos.

Contorno viário
O prefeito em exercício Sandro Donati esteve em Florianópolis em uma no-
va reunião com o secretário-adjunto da Infraestrutura Thiago Vieira e enge-
nheiros para tratar das adequações ao projeto do contorno viário de Mara-
vilha. O novo encontro foi acordado para discutir os padrões do contorno 
levando em consideração o projeto já existente que foi feito pelo município 
de Maravilha. Donati saiu da reunião com o compromisso que o Governo do 
Estado fará um convênio para que o município execute a abertura do traça-
do a partir do trevo de Cunha Porã na BR-282 até a localidade conhecida co-
mo Pinheiro Grosso e também a pavimentação de aproximadamente 2 qui-
lômetros contemplando duas cooperativas que vão transferir suas estrutu-
ras para áreas próximas ao traçado. 

Mobilização

CdL apresenta
o projeto 

Boas-vindas
Primeira confraternização 
será em 4 de março, às 8h

ChapeCó

Com o objetivo de 
valorizar ainda 

mais os associados, de-
monstrar como funcio-
na o sistema de consul-
tas de crédito, contri-
buir para a melhoria 
de rentabilidade das 
empresas, apresentar 
a variedade de produ-
tos e serviços disponi-
bilizados para o comér-
cio, a Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Cha-
pecó (CDL) promoverá 
em 4 de março, às 8 ho-
ras, a primeira confra-
ternização do projeto 
Boas-Vindas.

“Essa proposta sur-
giu como forma de 
agradecimento às pes-
soas que acreditam no 
trabalho da institui-
ção. Para retribuir es-
sa confiança, o Boas-
-Vindas será realizado 
com base em dois as-

pectos: o primeiro fo-
menta a importância 
de reconhecer os nos-
sos associados e apre-
sentá-los oficialmente 
pelas redes sociais da 
CDL Chapecó. O segun-
do, por meio de um co-
ffee break, promove o 
bem-estar, fortalece o 
relacionamento e colo-
ca a entidade à disposi-
ção desses empreende-
dores”, destaca o presi-
dente da entidade Cló-
vis Afonso Spohr. 

Já CoMeçou

As ações iniciaram 
e a primeira visita do 
programa contemplou 
quatro novos associa-
dos: Espaço Fashion, 
TB Automação e Infor-
mática, GM Eng e Fi-
bras e CR Corte e Do-
bra – que receberam a 
equipe da CDL Chape-
có, foram parabeniza-

dos na web pelo início 
da parceria e ganha-
ram brindes exclusivos 
da entidade. Outras lo-
jas serão beneficiadas 
até o encerramento do 
primeiro ciclo do pro-
jeto no próximo mês.

“Esse projeto repre-
senta o respeito e o nos-
so agradecimento aos 
lojistas que mês a mês 
demonstram confian-
ça no trabalho da CDL 
Chapecó. Por isso, tam-
bém nos dedicamos 
em busca de novas fer-
ramentas e de novos 
produtos que potencia-
lizem o setor varejista 
e que estimulem a pro-
fissionalização e a ino-
vação, visando auxiliar 
no atendimento às exi-
gências e no acompa-
nhamento das tendên-
cias do mercado”, res-
salta o vice-presidente 
da CDL Chapecó, Gil-
berto João Badalotti.


