
Equiparação de salários entra na pauta
Votação deve ocorrer em sessão extraordinária, na noite desta quarta-feira. Proposta, nesses moldes, divide opiniões dentro do Plenário
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Projeto foi apresentado pelo presidente da Câmara, Waldir Justmann, na noite de ontem
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O QUE PREVÊ O PROJETO 

BAIXA OU NÃO?

Recesso parlamentar vai 
até o dia 16 de fevereiro
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Assessores de Bancada
Atualmente, são sete assessores de bancada. Cada um 
recebe R$ 2.682,72, o que totaliza R$ 18.779,04 por mês. 
Em um ano, acrescendo 13º salário, férias, INSS e vale-
alimentação, o valor gasto com os assessores de bancada é 
de R$ 332.486,00. Com o novo projeto, esse gasto deixa de 
existir. No entanto, criam-se quatro novos cargos de assessor 
legislativo, para suprir a demanda de trabalho dos assessores 
de bancada.

Assessores legislativos
Hoje, um assessor legislativo recebe mensalmente R$ 
4.758,46. O novo projeto reduzirá este salário a R$ 3.800. 
Com isso, a Câmara passará a ter nove assessores legislativos 
e não mais sete de bancada e cinco legislativos, como é 
atualmente. Os salários, portanto, serão equiparados. Para 
tanto, o valor do vencimento do assessor da presidência sobe 
de R$ 2.682,72 para R$ 3.800 e o de assesor de imprensa 
reduz a esse valor. Todos terão CC3.

Direção e jurídico
Os dois salários mais altos do funcionalismo da Câmara não 
devem sofrer alterações. A ideia do presidente, não para 
2019, tendo em vista o período já de reajustes, é congelar 
esses salários.

A economia
Os cálculos de quanto esse projeto, caso aprovado, reduziria 
os gastos da Câmara, foram feitos pelo secretário de 
Planejamento e Finanças da Prefeitura de Vera Cruz, Marcos 
Ivan dos Santos. Em um ano, a projeção é de economizar 
R$ 145.166,93. Conforme Marcos, o estudo foi feito já com 
o reajuste de 7,5% dado ao funcionalismo público. O valor 
economizado, afirma o presidente, será devolvido ao 
Executivo para a compra de veículos para a Secretaria de 
Saúde. 

Promete ser polêmica a 
próxima sessão da Câmara 
de Vereadores de Vera Cruz. 
E não é porque o Legislativo 
está em recesso que uma 
votação acalorada deixará de 
acontecer. Nesta quarta-feira, 
dia 16, a comunidade vai 
saber se o projeto de equipa-
ração salarial dos servidores 
será aprovado. O resultado é 
incerto, tendo em vista o des-
contentamento de parte dos 
vereadores com a proposta 
apresentada por Waldir Just-
mann, o Peda. O projeto que 
ingressou na Casa na noite de 
ontem extingue os sete asses-
sores de bancada e cria quatro 
novos cargos de assessor le-
gislativo, bem como aumenta 
o vencimento do assessor 
da presidência e reduz o de 
assessor de imprensa. Nos 
subsídios da direção geral e 
do jurídico, nada se altera.

O projeto, conforme Peda, 
vai gerar uma economia anual 
de R$ 145.166,93, segundo 
estimativa de impacto orça-
mentário-financeiro calculada 
pela Secretaria Municipal de 
Finanças. Caso o projeto for 
aprovado, a Câmara passará a 
ter: um oficial administrativo 
(permanente); um assessor 
da presidência; nove assesso-
res legislativos; um assessor 
de imprensa; um assessor 
jurídico; e um diretor geral. 
Os vencimentos do quadro 
de cargos em comissão, com 
exceção de direção e jurídico, 
serão padrão CC3/FG3, cujo 

salário é de R$ 3.800. Com a 
proposta, explica o Presiden-
te da Câmara, os assessores 
passarão a ser ligados à Mesa 
Diretora, embora  irão atender 
às necessidades das bancadas.

O enxugamento da folha 
de pagamento do Legislativo 
vera-cruzense é algo clamado 
pela comunidade. No início 
de 2017, o Plenário Ervino 
Schaefer lotou para acompa-
nhar a votação de redução 
dos subsídios dos assessores 
de bancada. A promessa, na 
época, foi reduzir de forma 
gradativa, o que não se con-

firmou na gestão do antigo 
presidente, Eduardo Viana.

PROPOSTA GERA 
QUESTIONAMENTOS
Em tese, a votação do pro-

jeto de lei 004/2019, que altera 
a estrutura administrativa do 
Poder Legislativo Municipal, 
criando e extinguindo cargos, 
deve ser na noite desta quar-
ta-feira. Isso porque pode 
haver pedido de vistas, o que 
retardaria a votação em pelo 
menos cinco dias. Vereadores 
se manifestaram no fim da 
sessão desta segunda-feira, 
já no lado de fora da Câma-
ra, que não concordam com 
o cálculo apresentado pelo 
Presidente.

Na Tribuna, o parlamentar 
que se mostrou contra o pro-
jeto de equiparação salarial, 
nesses moldes, foi Mártin 
Nyland. Ele chegou a dizer: 
“sempre vou ser favorável 
à extinção de cargos. Que se 
extingue os sete e não se crie 
mais quatro”, sublinhou. Em 
seu espaço, Peda informou 
dos detalhes do projeto e da 
votação, bem como convidou 
a comunidade a assistir a ses-
são extraordinária. Ele está 
confiante com o resultado 
a seu favor. “Tenho certeza 
que terei a concordância dos 
demais vereadores”, reiterou.

A última sessão ordinária 
do mês de janeiro foi rea-
lizada na noite de ontem. 
Até o dia 16 de fevereiro, o 
Legislativo Municipal está 
em recesso. Mesmo assim, 
o presidente convocou os 
demais parlamentares para 
a sessão extraordinária, na 
noite desta quarta-feira, dia 
16, às 18 horas, que votará, 
entre outros projetos, o de 
equiparação salarial dos 

servidores da Casa. Duran-
te os próximos 30 dias, atua-
rá na Câmara uma comissão 
representativa, composta 
pela mesa diretora – Waldir 
Justmann, Horst Schuch, 
Maria de Fátima Gomes dos 
Santos e Ludwig Conrad - 
e pelos vereadores Flávio 
Schunke, Eduardo Viana e 
José Adroaldo da Silva. A 
próxima sessão ordinária 
será em 18 de fevereiro.


