
Sem projeto para nomear ruas
No primeiro semestre, causa surpresa nenhum projeto de denominação de via ingressar no Legislativo local
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Em anos anteriores, projetos de denominação de ruas eram os mais apresentados pelos vereadores

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

NOMES DE RUAS

ANO DIFERENTE

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2018

Se nos últimos anos, os pro-
jetos de denominação de vias 
urbanas lideraram o ranking 
de propostas apresentadas 
pelos vereadores de Vera 
Cruz, o primeiro semestre de 
2018 não teve nenhum. É até 
de causar surpresa. Até agora, 
foram dois projetos de origem 
legislativa: um estabelece 
quotas para negros e pardos 
em concurso público no mu-
nicípio de Vera Cruz; e outro 
obriga o ensino de noções 
básicas sobre a Lei Maria da 
Penha nas escolas municipais. 
Em média, entrou um projeto 
legislativo a cada três meses 
na Câmara Municipal.

O número maior de ingres-
sos e aprovações refere-se às 
proposições. Foram 29 nos 
seis primeiros meses do ano. 
Elas são das mais variadas e 
partem de diversos vereado-
res. Tem pedido de abrigo 

para passageiro de ônibus 
junto ao bairro Cipriano de 
Oliveira; de instalação de 
redutor de velocidade na rua 

Olívio Fischborn; de reparos 
no canteiro de flores da rua 
Tiradentes; de pintura no 
tronco das árvores do túnel 
verde da rua Roberto Gruen-
dling; de refúgio ou acos-
tamento em frente à Escola 
Jacob Blész, em Linha Hen-
rique D’Ávila; de estudo de 
possibilidade para colocar ar-
quibancada móvel em even-
tos realizados na Praça José 
Bonifácio; entre tantas outras. 
É importante lembrar que as 
proposições funcionam como 
sugestões ao Executivo. A 
Prefeitura, se julgar inviável, 
não é obrigada a cumprir. Das 
indicações dos vereadores, 
é notável a concretização de 
diversas delas. São os Poderes 
andando lado a lado em prol 
da comunidade.

DO EXECUTIVO
Além dos projetos e das 

proposições que partem do 
Legislativo, os 11 vereadores 
também votam propostas 
vindas da Prefeitura. No 
primeiro semestre de 2018, 
foram 103 aprovadas. Assim 
como as proposições, os as-
suntos são dos mais variados. 
Entre eles estão: contratação 
de profissionais; autorização 
para conceder incentivos a 
empresas; autorização para 
gastos com campeonatos 
esportivos, concursos cul-
turais; aprovação de Plano 
Plurianual; autorização para 
contratar financiamentos; e 
tantos mais. Todos os pro-
jetos estão disponíveis para 
consulta no site da Câmara 
de Vereadores.

Em 2017, 23 projetos foram 
criados pelos vereadores de 
Vera Cruz. Desses, 18 foram 
para nomear vias do municí-
pio. Em percentual, de acor-
do com matéria do Nosso 
Jornal publicada em 29 de 
dezembro de 2017, isso re-
presenta mais de 78%. O restante ficou em 
criação de cargo comissionado e alteração de vencimentos 
de servidores. Em 2017, no entanto, dois projetos voltados 
à segurança foram criados: um tornou de utilidade pública 
o Grupo de Apoio à Segurança de Vera Cruz (Gasvec); e outro 
proibiu o uso de capacetes de motocicleta ou cobertura que 
oculte a face em estabelecimentos comerciais, repartições 
públicas e instituições financeiras do município. 

AGENDA

· SINE
A agência do SINE de Vera 
Cruz informa as vagas: coor-
denador de logística (com 
experiência e disponibilida-
de de horário); auxiliar de 
produção (para Vera Cruz); 
auxiliar de produção (MOR); 
encanador hidráulico (expe-
riência mínima de 6 meses); 
auxiliar de entrega (exclusiva 
para pessoas com deficiên-
cia); costureira de calçados 
(com experiência). Mais in-
formações pelo telefone (51) 
3718-4040.

· APOSENTADOS
No dia 6 tem o Encontro 
Regional de Aposentados, 
no Juventude, em Linha 
Henrique D’Ávila. O evento 
é promovido pela Sindical 
Regional do Vale do Rio Par-
do. A programação inicia às 
8h30min. Ingressos podem 
ser adquiridos no valor de R$ 
15. Reservas na secretaria do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Vera Cruz. Haverá 
ônibus gratuito no interior. 
Inscrição antecipada para 
quem depende do transporte 
coletivo para melhor organi-
zação. Mais informações pelo 
telefone (51) 3718-1187.

· FELIZCIDADE
Está agendado para este fim 
de semana mais uma edi-
ção do FelizCidade na Praça. 
Será no domingo, dia 8, a 
partir das 14 horas. Além da 
exposição de artesanato e 
comercialização de produtos 
gastronômicos, estão confir-
mados: show de cães e gatos 
adestrados; participação do 
Coral Municipal Infantil de 
Vera Cruz; músicos Carlos 
Oliveira (estilo sertanejo) e 
Márcia Chil (interpretação de 
sambas da Clara Nunes).


