
ORÇAMENTO

Peda garante que vai 
equiparar os salários
Nova mesa diretora da Câmara foi eleita na quarta-feira, na última sessão 
ordinária do ano. Presidente assegura que estudará um clamor da comunidade
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NO COMANDO DO LEGISLATIVO

A nova mesa diretora 
tem Waldir Justmann 

como presidente; Maria 
de Fátima Gomes dos 

Santos como vice-
presidente; Horst 

Frederico Schuch como 
primeiro secretário; e 
Ludwig Conrad como 
segundo secretário.

Waldir Justmann, Maria de Fátima dos Santos, Horst Schuch e Ludwig compõem a mesa diretora

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2018

Com seis dos 11 votos, o 
novo presidente da Câmara 
de Vera Cruz é Waldir Just-
mann, o Peda. Ele retorna ao 
comando do Legislativo após 
dois anos e assegura dar en-
caminhamento à equiparação 
salarial dos servidores dentro 
do Poder - um clamor da co-
munidade. No início de 2017, 
Peda foi um dos parlamentares 
que votou contra a diminuição 
dos vencimen-
tos dos asses-
sores de banca-
das, proposto 
pelo atual pre-
sidente, Eduar-
do Viana.  A 
justificativa, na 
época, é que o 
enxugamento 
deveria ser feito 
de forma geral, 
incluindo os as-
sessores legislativos, de im-
prensa, jurídico e direção. 

Passaram dois anos e mes-
mo que Viana tenha se com-
prometido com a redução 
- inclusive com a apresentação 
de um ofício -, ela não foi rea-
lizada, nem ao menos votada. 
O novo presidente, eleito na 
quarta-feira, na última sessão 

ordinária do ano, assegura 
que irá analisar o orçamento 
do ano que vem e formatar 
o projeto de equiparação, 
que deve ser aprovado em 
plenário. Ele reconhece que 
as funções de assessor de 
bancada e assessor legislativo 
são igualitárias e que a remu-
neração deve ser semelhante. 
Hoje, os de bancada recebem 
mensalmente R$ 2.494,40 e os 
legislativos R$ 4.424,42.

Além de Peda, a mesa dire-
tora tem em sua composição 

Maria de Fáti-
ma Gomes dos 
Santos, como 
vice-presidente, 
Horst Frederico 
Schuch, como 
primeiro secre-
tário, e Ludwig 
Conrad, como 
segundo secre-
tário. A votação 
foi individual 
para cada um 

dos cargos, tendo dois can-
didatos para cada um deles. 
Embora ocorresse dessa forma, 
os eleitos receberam seis votos 
(em cada um dos cargos). Os 
outros cinco ficaram com a 
chapa oposicionista, composta 
por: José Abrelino da Silva, 
como presidente; Mártin Fer-
nando Nyland, como vice-pre-

sidente; Eduardo Viana, como 
primeiro secretário; e Flávio 
Daniel Schunke, como segun-
do secretário. Dos vereadores 
que não concorreram, Dalvo 
Wink e José Adroaldo da Silva, 
o Feijão, votaram na chapa de 
Peda; e Marcelo Carvalho, na 
de Abrelino.

Para as mudanças a serem 
propostas no ano que vem, 
explica Peda, é preciso 
analisar o orçamento. Em 
relação ao número de 
servidores, o presidente 
explica que deve se manter 
o atual, tendo em vista as 
composições das bancadas 
– cada partido pode ter um 
assessor. Entre as metas 
que Peda pretende alcançar 
frente ao Legislativo está a 
parceria com o Executivo e 
os benefícios revertidos à 
comunidade, a exemplo de 
seu último mandato (2015-
2016). “Na última vez que 
fui presidente, a Câmara 
adquiriu dois veículos para a 
Saúde, deixou um valor para 
o bloco cirúrgico do Hospital 
Vera Cruz, entre outras coisas”, 
recorda ele, que já comanda 
a próxima sessão, no dia 4 de 
janeiro, às 13 horas.

| Neste sábado, dia 29, realiza-se a assembleia anual 
da Congregação Evangélica Luterana Cristã, às 20 horas. Já 
no dia 31, culto de final de ano, às 21 horas. Logo após, à 
meia-noite, será oferecida janta da lentilha, aberta à co-
munidade, gratuitamente. A bebida deverá ser adquirida 
por um valor acessível.

| Pela IECLB, sábado, dia 29, às 21 horas, Encontro da Ju-
ventude Evangélica de Ferraz, com eleição da nova diretoria 
e confraternização de final de ano. Já na segunda-feira, dia 
31, às 21 horas, culto com Santa Ceia.

| A direção da Escola Walter Dreyer comunica o horário 
de expediente no período de férias. A partir do dia 2 de 
janeiro até o início do ano letivo 2019, o atendimento para 
a comunidade escolar será das 8 horas às 13 horas.

| A S.C.E. Ferraz agradece a todos os colaboradores que 
auxiliaram para a promoção da tradicional Festa do Papai 
Noel, ocorrida no último dia 24, na sede da entidade. A todos, 
os sinceros agradecimentos pelo auxílio e pelas doações, que 
foram fundamentais para o sucesso novamente do evento, 
que contou com expressivo número de crianças e adultos.

| Se o tempo colaborar, deve ter início neste sábado, a 
partir das 14 horas, o Campeonato de Futebol Sete Gol de 
Placa. Os primeiros quatro jogos serão os mesmos, apenas 
devido a compromissos definidos anteriormente, os dois 
últimos confrontos mudam. Assim, jogam Pumas/Ferraz e 
ECGB e Milan e Personal Car, às 18 e 19 horas, respectiva-
mente.

| No dia 31 haverá celebração de Ano Novo na igreja 
Imaculada Conceição, às 20 horas.

| A AERC Juventude Unida promove e convida equipes 
familiares para o 20º Torneio de Futebol Sete de Famílias, 
no dia 3 de fevereiro, com início às 9h30min. A confirmação 
das equipes deve ser feita até o dia 1º de fevereiro. Neste 
ano alterou o custo de inscrição: R$ 250 por equipe, mas 
inclui 10 fichas de almoço para cada equipe participante.  
As demais pessoas que quiserem almoçar pagam R$ 22. 
Haverá buffet com três tipos de carne e saladas diversas.  A 
premiação será para as quatro equipes melhor colocadas, 
com troféu e medalhas, a equipe mais disciplinada, o go-
leador e goleiro menos vazado. Como destaque deste ano, 
o troféu de campeão do torneio será maior, em comemo-
ração aos 50 anos da AERC Juventude Unida. Alertamos as 
equipes familiares que as equipes e/ou atletas que estão 
em dívida com a Juventude Unida, por causa da elimina-
ção do campeonato do ano passado e deste ano, devem 
pagar a multa antes da participação no torneio, para que 
a equipe não seja punida com a perda dos pontos. A lista 
destes atletas com o valor da multa por equipe, ou atleta, 
será anexada ao regulamento. Informações pelos telefones 
(51) 99676-1067, com Paulo, 99613-9157, com Rafael, e 
99741-7170, com Diego.

| O campeonato Gol de Placa de Ferraz ainda não con-
seguiu dar início devido ao clima, mas deve começar neste 
sábado, às 14 horas. A AERC Juventude Unida participa e fará 
sua estreia amanhã, às 14h45min, contra o Independente. 
Todos os atletas devem estar no local às 14h30min.

| O ano findou e queremos agradecer a todos que estive-
ram em todos os momentos deste ano como parceiros, ami-
gos, lutando com nós, para que todos os objetivos fossem 
alcançados, traçados no início deste ano. Fazemos votos que 
em 2019 possamos continuar esta parceria, para alcançar 
objetivos planejados, tendo a saúde como principal dom e 
a fé e benção de Deus caminhando lado a lado. Um feliz e 
abençoado Ano Novo. Um forte abraço a todos.


