
No Vale do Sol, José Valtair dos Santos 
foi escolhido presidente da Câmara
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Novo presidente será eleito no dia 26
Embora candidaturas não estejam oficializadas, Nosso Jornal ouviu os 11 vereadores para saber das pretensões à disputa na Câmara
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Nova Mesa Diretora foi escolhida ontem, em sessão ordinária

LUCAS BATISTA
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OS VEREADORES

CENÁRIO INDEFINIDO

2019 começa com mudanças na 
presidência da Câmara de Vereado-
res de Vera Cruz. O atual parlamentar 
que comanda a Casa, Eduardo Viana, 
não vai à reeleição. O Regimento 
Interno, em seu artigo 24, veda a 
disputa para o mesmo cargo. O que 
pode, no entanto, é buscar uma vaga 
nos demais, como vice-presidente, 
secretário e vice-secretário. Porém, 
Eduardo já manifestou que não deve 
se candidatar à Mesa. 

Como é permitida a inscrição de 
candidatos aos cargos da Mesa Di-
retora até momentos antes da sessão 
que ocorre a votação, não há, até 
agora, parlamentar que confirmou a 
candidatura. Mas, para adiantar o ce-
nário do dia 26 de dezembro, quando 
ocorre a eleição para os cargos, o Nos-
so Jornal contatou com cada um dos 11 
vereadores. A maioria afirmou estar 
analisando se vai lançar seu nome. 
Alguns justificaram que a composição 
da Mesa vai além dos cargos, que é 
“preciso pensar na governança” e “no 
bem da comunidade”, e que, por isso, 

estão debatendo entre os colegas.
Dos parlamentares, Waldir Just-

mann, o Peda, disse que seu nome 
está à disposição e que deve concor-
rer a presidente. Ele está no quinto 
mandato como vereador e esteve à 
frente do Poder Legislativo durante 
nove anos. Segundo ele, a experiên-
cia adquirida é o que leva a disputar 
novamente o cargo. Em janeiro de 
2014, durante 10 dias, Peda também 
foi prefeito em exercício de Vera 
Cruz. Na época, ele era presidente da 
Câmara e, devido as férias da prefei-
ta Rosane Petry e da impossibilidade 
por motivos de saúde do vice-prefei-
to, Loreno Nyland, assumir, virou 
chefe do executivo.

Quem também deixa o seu nome 
para ser presidente da Câmara, mas 
espera uma decisão do grupo da 
base governista (PTB e PSB), é José 
Abrelino da Silva. Ele está em seu 
sétimo mandato como vereador e 
já comandou o Legislativo em duas 
oportunidades. Quando foi presi-
dente, lembra ele, os mandatos da 
Mesa Diretora eram de apenas um 
ano. Hoje, são dois.

Embora não aponte cargo, os 

Estão analisando se irão concorrer
Maria de Fátima Gomes dos Santos
Flávio Schunke
Ludwig Conrad
Dalvo Wink
José Adroaldo da Silva

Não devem concorrer
Marcelo Carvalho
Eduardo Viana

Devem concorrer
Waldir Justmann
José Abrelino da Silva
Horst Schuh
Mártin Nyland

vereadores Mártin Nyland e Horst 
Schuh também devem disputar a 
Mesa Diretora. Horst é hoje vice
-presidente. Isso significa que ele 
não poderá concorrer a este cargo 
- somente aos demais. Mártin não 
integra a Mesa Diretora atualmente. 
Conforme ele, o seu partido, o PTB, 
está na construção de um nome em 
consenso entre as siglas da base 
do governo (PSB e PTB). “Estamos 
conversando e buscando apoio com 
os demais partidos que possuem re-
presentatividade na Câmara”, citou 
Mártin.

Dos 11 vereadores, dois deles - 
Eduardo Viana e Marcelo Carvalho 
- informaram ao Nosso Jornal que não 
devem disputar nenhum dos cargos. 
Os demais parlamentares ainda 
estão analisando (veja no quadro). 
A eleição será após o Natal, no dia 
26, às 18h30min. Ela será a última 
sessão ordinária de 2018. Os eleitos 
assumem no ano que vem.

A MESA DIRETORA HOJE
A atual Mesa Diretora foi eleita 

no dia 1º de janeiro de 2017. Com 

sete votos, Eduardo Viana ficou 
presidente - Peda teve quatro dos 11 
votos. Para vice, foi eleito por unani-
midade Horst Schuh. Já na disputa 
pela vaga de primeiro secretário 
estavam Dalvo Wink e Flávio Shun-
ke. Wink foi eleito com sete votos. E 
Maria de Fátima foi eleita de forma 
unânime como segunda secretária.

Enquanto em alguns municípios 
paira a incerteza sobre a Mesa 
Diretora do Poder Legislativo, 
em Vale do Sol a votação ocorreu 
no fim da tarde de ontem, segun-
da-feira, com eleição unânime. O 
Partido Progressista (PP), sigla do 
prefeito Maiquel Silva, ocupa todas 
as cadeiras da Mesa Diretora. O 
presidente eleito é José Valtair dos 
Santos, tendo como vice-presidente  
o vereador Vanderlei Airton Mar-

tin. Para completar, o 1º secretário 
ficou Leonir Scherer e o 2º secretá-
rio eleito é Alexandre da Mota. A 
Câmara de Vereadores de Vale do 
Sol não realiza recesso, mas essa 
foi a última sessão ordinária do 
ano. Na sexta-feira ainda haverá 
sessão extraordinária para votação 
de assuntos que ficaram pendentes.

A nova Mesa Diretora atua pelo 
período de um ano, a começar em 
janeiro de 2019.


