
 

 

Apresentamos neste arquivo cópia do email enviado aos Vereadores/as no dia 13 de setembro 

e  ao Prefeito no dia 14 de setembro, de entrega do abaixo-assinado com a lista de mais de 

800 assinaturas de Servidores Municipais contra a Emenda 158/2021 à Lei Orgânica 

Municipal (LOM) e pela manutenção das regras de aposentadoria e pensão da Lei 

Complementar (LC) 131/2001. 

 

 
---------- Forwarded message --------- 
De: chapeco sindicato <chapecositespmchr@gmail.com> 
Date: seg., 13 de set. de 2021 às 14:54 
Subject: Entrega de abaixo-assinado dos Servidores Municipais 
To: <dr.joao@cmc.sc.gov.br> 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó 
 
Encaminho em anexo o abaixo-assinado dos Servidores Municipais – ativos, aposentados e 
pensionistas que tomaram conhecimento da Emenda 158/2021 à Lei Orgânica do Município, que 
trata da reforma da previdência municipal. 

Apesar da pressa do Prefeito e dos Vereadores da base de apoio aprovarem a toque de caixa, 
entrando na Câmara de Vereadores dia 01 e feita a primeira votação dois dias depois, no dia 03. Que 
pressa é essa? O que precisa ser escondido? 

A democracia requer conhecimento e participação no debate e nas decisões dos diretamente 
atingidos pelas medidas governamentais e legislativas. 
 
O abaixo-assinado foi uma das formas que nos restou para manifestar a discordância e indignação 
dos Servidores Municipais que tanto trabalho tem prestado ao nosso Município e à nossa gente, 
inclusive toda dedicação durante essa pandemia. 
 
Aguardamos que a voz dos Servidores Municipais seja ouvida. 
 
Encaminho também um texto de nossa autoria com a nossa leitura da realidade que os Servidores 
Municipais enfrentam no momento. 
 
Ficamos a disposição para o debate e construção de soluções ao Município e aos Servidores 
Municipais. 
 
Att, 
 
Lizeu Mazzioni – Presidente da Coordenação Municipal de Chapecó do SITESPM-CHR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



---------- Forwarded message --------- 

De: chapeco sindicato <chapecositespmchr@gmail.com> 

Date: ter., 14 de set. de 2021 às 13:32 

Subject: Entrega do abaixo-assinado dos Servidores Municipais 

To: <prefeito@chapeco.sc.gov.br> 
 

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Chapecó: 

Encaminhamos em anexo o abaixo-assinado dos Servidores Municipais – ativos, aposentados e 
pensionistas que tomaram conhecimento da Emenda 158/2021 à Lei Orgânica do Município, que 
trata da reforma da previdência municipal. 

É uma prática autoritária essa pressa de Vossa Excelência e dos/a Senhores/a Vereadores/a da sua 
base de apoio na Câmara de Vereadores, de aprovarem a toque de caixa, entrando na Câmara de 
Vereadores dia 01 e feita a primeira votação dois dias depois, no dia 03. Que pressa é essa? O que 
precisa ser escondido? 

A democracia requer conhecimento e participação no debate e nas decisões dos diretamente 
atingidos pelas medidas governamentais e legislativas. A Emenda à LOM reforma a previdência 
municipal, afeta a vida dos Servidores Municipais que deveriam ser ouvidos e respeitados. 
 
O abaixo-assinado foi uma das formas que nos restou para manifestar a discordância e indignação 
dos Servidores Municipais que tanto trabalho tem prestado ao nosso Município e à nossa gente, 
inclusive toda dedicação durante essa pandemia. 
 
Encaminhamos aos Vereadores/as antes da segunda votação da Emenda à LOM e encaminhamos 
agora à Vossa Excelência, reforçando a palavra de ordem da categoria nesse momento: "tirem as 
mãos do salário, da aposentadoria e da pensão dos Servidores Municipais de Chapecó". 
 
Encaminho também um texto de nossa autoria com a nossa leitura da realidade que os Servidores 
Municipais enfrentam no momento e das propostas que a equipe de seu governo vem 
encaminhando sobre o SIMPREVI, todas elas lesivas para os Servidores Municipais, o SIMPREVI e a 
situação financeira futura da Prefeitura. 
 
Informo Vossa Excelência, que diante da prática de seu governo de desvalorização do trabalho e da 
vida profissional dos Servidores Municipais de Chapecó, a insatisfação da categoria com seu governo 
é crescente. 
 
Por fim, lembramos à Vossa Excelência que o Sindicato tem atribuições constitucionais que deveriam 
ser respeitadas pelos agentes políticos que são eleitos na ordem da mesma Constituição Federal.   
 
Continuaremos cumprindo nossas atribuições de dirigente sindical e  ficamos à disposição de Vossa 
Excelência para representar a categoria no processo de negociação coletiva e construção de relações 
democráticas de trabalho no serviço público municipal de Chapecó, buscando o encaminhamento de 
soluções dos problemas que afetam os Servidores Municipais de Chapecó representados por esta 
entidade sindical. 
 
Att, 
 
Lizeu Mazzioni – Professor, Presidente da Coordenação Municipal de Chapecó do SITESPM-CHR 
 
 



Texto do abaixo-assinado do formulário eletrônico assinado por mais de 800 
Servidores Municipais de Chapecó 
 
Abaixo-assinado em defesa dos direitos previdenciários dos Servidores 
Municipais de Chapecó 
 
Excelentíssimo Senhor João Rodrigues - Prefeito Municipal de Chapecó 
 
Excelentíssimo Senhor João Maria Marques Rosa - Vereador Presidente da Câmara 
de Vereadores. 
 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Excelentíssimas Senhoras Vereadoras:  
 
Adão Valcir Teodoro; Aderbal Pedroso da Silva; Aldacir Detofol; Andre Caetano 
Kovaleski; Carolina Rosa Listone; Claudair Alberto Sanzovo; Delvino Dall Rosa; Derli 
Maier; Fernando Cordeiro dos Santos; Ivaldo Pizzinatto; Luiz Antonio Agne; João 
Luis Siqueira;  Marcilei Andrea Pezenatto Vignatti; Mauro Cesar Zandavalli; Nelson 
João Krombauer; Neuri Luiz Mantelli; Sueli Suttili; Valdemir Antonio Stobe; Valdir 
Smael Carvalho e Wilson Junior Cidrão 
 
Considerando que a Emenda à LOM 158/2021, apresentada pelo Prefeito no dia 01, 
sem nenhuma conversa com nosso Sindicato que nos representa, sem nenhuma 
informação e conversa diretamente com nós Servidores Municipais, foi aprovada em 
primeira votação pela maioria dos Vereadores, apenas dois dias depois da sua 
entrada na Câmara de Vereadores, no dia 03; não permitindo o conhecimento e o 
debate democrático com nós Servidores Municipais que somos os maiores 
interessados e nessa proposta vítimas dessa redução dos nossos direitos 
previdenciários adquiridos em longos anos de contribuição financeira descontada em 
nossos salários; 
 
Considerando que a Emenda à LOM 158/2021 atinge frontalmente a nossa 
expectativa de direito e de planejamento da nossa vida e das nossas famílias 
porque, entre ouros males: eleva a idade mínima de aposentadoria no SIMPREVI 
para 62 anos às mulheres e 65 anos os homens e abre as portas para mudar o 
cálculo para definição do valor da aposentadoria, que exigirá 40 anos de 
contribuição para alcançar 100% da média salarial; abre as portas para mudar o 
cálculo e reduzir o valor das novas pensões em até 40%; abre o caminho para a 
contribuição mensal de 14% ao SIMPREVI também dos aposentados e pensionistas; 
 
Nós, Servidores e Servidoras Municipais, abaixo-assinados/as, solicitamos às 
Vossas Excelências:  
 
1. Que não sejam alteradas as regras em vigor de aposentadoria e pensão da LOM 
e da LC 131/2001;  
 
2. A manutenção das alíquotas progressivas e a não implementação da alíquota de 
14% no desconto salarial ao SIMPREVI; 
 
 
 
 



3. A suspensão da segunda votação da Emenda 158/2021 à Lei Orgânica Municipal 
e a abertura de uma mesa de negociação entre a Administração Municipal, o 
Sindicato, o Conselho de Gestão do SIMPREVI e a Câmara de Vereadores, para 
fazermos um profundo estudo do SIMPREVI e construirmos de forma dialogada e 
acordada entre todas as partes, com a aprovação da assembleia dos segurados, 
das eventuais alterações necessárias, respeitando também os direitos e a vida dos 
Servidores Municipais, e não só os interesses dos agentes políticos ou do Município. 
Os Servidores Municipais também são cidadãos e cidadãs desse Município e uma 
das principais forças produtivas da nossa economia e do nosso desenvolvimento e 
tem o direito de conhecer e participar das decisões que afetam diretamente suas 
vidas.  
 
4. Não somos mercadoria; temos um contrato jurídico e de trabalho com esse 
Município, deveres e direitos de longos anos; uma história de cumprimento dos 
nossos deveres na prestação de serviços à nossa população, por isso, pedimos às 
Vossas Excelências, mais respeito e valorização aos nossos direitos. Mantenham as 
regras de aposentadoria e pensão que temos porque estamos cumprindo nossa 
parte no contrato. Cadê a segurança jurídica dos contratos sociais?  Não aceitamos 
e repudiamos essa tirada de direitos que prejudicam profundamente nossas vidas. 
  
OBS: no abaixo-assinado entregue ao Prefeito e Vereadores/as foram incluídas 
as mais de 800 assinaturas recebidas no formulário eletrônico, com nome, 
cargo público e situação funcional (ativo, aposentado, pensionista). 


