
Redução de salários em debate
Na primeira sessão do ano, assunto norteou a Tribuna Popular. Presidente afirma aguardar estudo técnico
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Primeira sessão ordinária de 2019 foi realizada no início da tarde da última sexta-feira, dia 4

Voluntários confraternizaram na noite de domingo
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câmara de vereadores

PromoÇÃo do BacK

Moradora de 
Linha Andréas 
ganha carro Okm

Terno de Reis da Liga arrecada mais de R$ 42 mil
soLIdarIedade
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Com a mudança de presidente, houve também a 
substituição de assessores, principalmente os ligados à 
Mesa Diretora. Na sexta-feira já foi possível ver rostos 
novos no Plenário Ervino Schaefer. Todas as trocas ainda 
não foram realizadas, contou Peda, que prefere ajustar 
todo o pessoal em seus cargos para, então, informar a 
nova composição de profissionais da Câmara. 

Grupos da área urbana 
(incluindo o Arauto):
R$19.429,05  

Ferraz - 2 grupos
R$ 9.809,95 

Linha Andréas - 1 grupo 
R$ 2.215,00   

Lª Henrique D’Ávila - 2 grupos 
R$ 7.153,55  

Vila Progresso - 1 grupo 
R$ 4.213,75

Total: R$ 42.821,30

Nenhum projeto foi a vota-
ção na primeira sessão de 2019 
da Câmara de Vereadores de 
Vera Cruz. Em compensação, 
teve ânimos acirrados nos 
primeiros minutos. O novo 
Regimento Interno desobriga 
a leitura da ata da sessão an-
terior. Mas o vereador Mártin 
Nyland, com apoio de José 
Abrelino da Silva e Marcelo 
Carvalho, solicitou a leitura 
de tudo o que aconteceu em 26 
de dezembro do ano passado. 
O novo presidente, Waldir 
Justmann, atendeu o pedido. 
Foram 14 minutos de fala, que 
tiraram a atenção de vereado-
res e de assessores. Teve quem 
não largou o celular e quem 
quase cochilou.

Nos assuntos pessoais, entre 
os debates a diminuição dos 
salários dos servidores do Le-
gislativo. Flávio Schunke, que 
já defendeu o enxugamento 
dos vencimentos de todos os 
cargos no início de 2017, voltou 
a pedir à Mesa Diretora que 
coloque o assunto em pauta. O 
parlamentar chegou a apontar 
sugestões de valores a serem 
pagos a quem trabalha como 
assessor legislativo, de banca-
da, direção e jurídico. 

Presidente pelos próximos 
dois anos, Peda se comprome-
teu, ainda na data da eleição 
para o cargo, em 26 de dezem-
bro, que vai equiparar os salá-

rios. Para isso, voltou a frisar 
na Tribuna, no dia 4 de janeiro, 
que precisa de estudo técnico. 
Segundo ele, o documento já 
está em fase de desenvolvi-
mento e deve ser apresentado 
nos próximos dias. “Assim 
que tiver este estudo, posso 
me reunir com os vereadores 
e debater a proposta”, afirmou 
ele, que disse ainda ser “um 
homem de palavra” e que “o 
que falei está falado”.

A primeira sessão do ano, 
realizada no início da tarde 
de sexta-feira, ainda contou 
com a presença do prefeito 
Guido Hoff, que, entre outras 

falas, destacou a sintonia com 
o Poder Legislativo. “Não tive 
projetos não aprovados aqui 
na Câmara. E é assim que 
precisa ser, porque a Prefeitura 
não vai encaminhar o que não 
é bom para a comunidade. 
E sendo bom, a Câmara vai 

aprovar”, observou ele, que 
desejou sucesso à nova Mesa 
Diretora, que além de Peda 
na presidência, tem Maria de 
Fátima na vice-presidência, 
Horst Schuch como secretário 
e Ludwig Conrad como segun-
do secretário.

A Liga Feminina de Com-
bate ao Câncer de Vera Cruz 
festeja o resultado do Terno 

de Reis, realizado entre os 
dias 26 de dezembro e 6 de 
janeiro. Ao todo, 10 grupos 
(mais os colaboradores do 
Arauto, em uma noite) se 
engajaram na cantoria e ar-
recadaram o montante de R$ 
42.821,30.

Em confraternização na 
noite de domingo, a presi-
dente da entidade, Marilise 
Iser, destacou a importância 
do valor para o atendimento 
das necessidades dos pacien-
tes. Hoje, segundo ela, são 80 
pessoas beneficiadas e que 
precisam, entre outras coisas, 
de medicamentos, fraldas e 
alimentação. Para o final deste 
ano, Marilise pediu que cada 

um dos grupos agregasse 
mais cantores, principalmente 
que toquem algum instru-
mento. “Nesta edição não 

conseguimos abraçar toda 
a Vera Cruz”, observou ela. 
A ideia também é ampliar a 
divulgação do Terno de Reis.

· EXCURSÃO
A Associação Alegria de Viver 
fará inscrições para excursão 
com destino para a praia Ar-
roio Silva, a partir do dia 22 
de janeiro, das 9 às 16 horas, 
sem fechar ao meio-dia, nas 
terças e quartas-feiras. As 
inscrições vão até o fim de 
fevereiro, no Centro de Con-
vivência.

· MILHO
Estão sendo entregues pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz as 
sementes de milho troca-tro-
ca: LG (guera); Santa Helena; 
Sempre e Semeali. Mais infor-
mações pelo telefone (51) 
3718-1039.

· PRÓTESE DENTÁRIA
A Clínica de Odontologia da 
Unisc está com vagas abertas 
para pessoas que necessitam 
de avaliação para prótese 
total superior e inferior (den-
tadura). Os interessados de-
vem entrar em contato pelo 
telefone (51) 3717-1115, 
até o dia 25 de janeiro, para 
agendar avaliação.

· FEIRA DO PEIXE
Na quinta-feira, dia 10, tem 
Feira do Peixe, no Espaço do 
Produtor (antigo Feirão), das 
8 às 19 horas, sem fechar ao 
meio-dia. Comercialização 
de carpa, traíra, jundiá, cascu-
do, filé, pastel de peixe, bo-
linho de peixe e peixe frito.

AGENDA

O sorteio da promoção 
“Kwid & Você tudo a ver”, 
do Back Supermercado, de 
Vera Cruz, foi realizado na 
tarde do último sábado, 
dia 5 de janeiro, depois de 
meses de campanha e de 
milhares de cautelas preen-
chidas. Loreni B. Rusch, de 
Linha Andréas, foi a grande 
vencedora. Ela levou para 
casa um Renault Kwid Life, 
zero quilômetro. Além do 
carro, foram sorteados cinco 
vale-compras no valor de 
R$ 200 cada.  Os ganhadores 
foram: Luís Carlos Ritter; 
Leonardo Sehnem; Marta 
Helena dos Santos; André 
Sehnem; e Patrícia Bohrz. 
Em 2018, 20 pessoas tam-
bém foram contempladas 
com vale-compras.


