
Exonerações serão feitas em até 15 dias
Projeto de equiparação salarial, que prevê substituição de sete assessores de bancada por quatro legislativos, foi aprovado na quarta-feira
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Última sessão da Câmara foi acalorada. Teve troca de farpas durante manifestação sobre o projeto
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Depois de uma sessão tur-
bulenta, com troca de farpas e 
acusação de “manobra políti-
ca”, o projeto de equiparação 
salarial dos servidores do 
Legislativo de Vera Cruz foi 
aprovado. E para a surpresa 
de muitos: por unanimidade. 
Promulgada ontem, a lei entra 
em vigor daqui 15 dias. Nesse 
tempo, explica o presidente 
Waldir Justmann, serão reali-
zadas as exonerações. Um cro-
nograma será montado para 
que elas ocorram e, ao mesmo 
tempo, o Poder não fique 
inoperante. Após essas duas 
semanas, serão realizadas 
novas contratações, visando 
o preenchimento dos cargos 
abertos.

A discussão toda da pro-
posta de equiparação salarial é 
antiga. Tentou-se há dois anos. 
Na época, foram reduzidos 
os salários dos assessores de 
bancada. Agora, com a nova 
Mesa Diretora, o plano foi 

extinguir esse cargo – que 
conta com sete servidores – e 
criar quatro novos, para su-
prir a demanda de trabalho. 
A economia anual, com isso, 
será de R$ 145 mil. Porém, um 
grupo de vereadores, oposição 
à chapa vencedora, encabe-
çou uma emenda ao projeto 
004/2019. O documento, que 
sugeria alterações nos valores 
salariais, foi protocolado às 
15h43min do dia 16 de janeiro. 
No entanto, o Presidente citou, 
durante a sessão extraordiná-
ria, na noite de quarta-feira, 
que o regimento mostra que a 
emenda foi protocolada de for-
ma intempestiva, ou seja, fora 
do prazo legal. Ela deveria ter 
ingressado, segundo o asses-
sor jurídico da Casa, Marcelo 
Schmidt, antes da discussão da 
comissão representativa, cuja 
reunião foi na terça-feira. 

Não concordando ainda 
com o início da votação do 
projeto, Mártin Nyland pediu 
vista. O Presidente negou, 
alegando que o projeto já es-
tava em discussão, em função 

A emenda ao projeto 004/2019 é dos vereadores Eduardo 
Viana, Marcelo Carvalho, Mártin Nyland, José Abrelino da Silva 
e Flávio Schunke. Nela, a sugestão de reduzir ainda mais os 
gastos com a folha de pagamento. Em seu tempo para co-
mentar o projeto, Eduardo explicou que a proposta do grupo 
era extinguir todos os assessores de bancada e não reali-
zar novas contratações, além de baixar os vencimentos da 
direção e do jurídico. A economia chegaria a R$ 699 mil por 
ano. Nas próximas falas, ênfase para: “voto a favor da redu-
ção dos salários, mas queria que a emenda fosse respeitada”. 
Mais que um vereador usou dessa frase para justificar o voto 
favorável. Nas demais, a cobrança do porquê a redução não 
ter sido realizada na gestão do presidente Eduardo Viana.  

Com a aprovação do projeto, 
as bancadas deixam de ter 
assessores “exclusivos”. Todos 
serão legislativos e ligados 
à Mesa Diretora. Os salários 
dos assessores legislativos, 
da presidência e de imprensa 
serão equiparados. Todos 
receberão R$ 3,8 mil por mês. 
O número de funcionários da 
Casa, com isso, vai reduzir. A 
Câmara passará a ter nove 
assessores legislativos e 
não mais sete de bancada 
e cinco legislativos, como 
é atualmente. Com o valor 
economizado, conta o 
presidente, serão adquiridos 
novos veículos para a 
Secretaria de Saúde. 

de outros vereadores já terem 
feito comentários sobre ele, e 
que, por isso, o regimento não 
permite o pedido. A decisão 
foi contestada por Mártin. Ao 
fim da sessão, o ex-presidente 
Eduardo Viana, vereador do 
mesmo partido de Mártin, 
disse que irá procurar consul-
toria no Instituto Gamma de 
Assessoria a Órgãos Públicos 
(IGAM) para esclarecer se o 
pedido de vista deveria ter 
sido aceito pelo presidente.

BATE-BOCA
A voz de todos os vereado-

res foi ouvida na quarta-feira. 
E isso chama a atenção, por-
que é comum a manifestação 
de apenas parte do Plenário 
nas sessões ordinárias. Com 
praticamente todas as cadei-

ras ocupadas, a comunidade 
assistiu ao debate do projeto 
que prevê o enxugamento de 
gastos na Câmara. Aliás, ele 
foi o primeiro a ser votado. De 
início, Peda leu o parecer sobre 
o ingresso da emenda. No tex-
to, destaque para a data e hora 
do protocolo, fora do prazo 
legal. Foi então a reviravolta 
na sessão, com os pedidos de 
ordem dos parlamentares. 
Depois, uma fala daqui, outra 
dali, cada um defendendo sua 
posição. Tiveram, no meio des-
se calor, palavras consideradas 
ofensivas pelos legisladores. 
Mesmo após usar seu tempo 
para comentar o projeto, teve 
parlamentar ainda que usou 
do espaço de liderança da 
bancada para falar.

· 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 Convivência.

· JOGO
A diretoria da Sociedade Bolão 
União de Dona Josefa avisa 
os sócios que haverá jogo no 
sábado, dia 19, das 13h30min 
às 16h30min. Também haverá 
eleição para nova diretoria.

· MILHO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz infor-
ma que já chegaram as últimas 
variedades de semente de 
milho que haviam sido enco-
mendadas. LG, Santa Helena, 
Sempre e Semeali podem ser 
retiradas pelos produtores que 
haviam solicitado a encomen-
da até segunda, dia 21. Após, a 
entrega será para aqueles que 
não fizeram pedido.

· VAGAS DO SINE
A agência do SINE de Vera Cruz 
tem vagas disponíveis para: 
açougueiro (com experiência 

registrada); cuidadora de idoso 
(disponibilidade de horário); 
auxiliar de eletricista; auxiliar 
de produção (Mor); auxiliar de 
cozinha, trabalhar em Porto 
Alegre; garçom/garçonete, 
trabalhar em Porto alegre; 
fichas da Souza Cruz. O SINE 
fica na rua Ipiranga, 648. Mais 
informações pelos telefones 
(51) 3718-4040 e 3718-2830.

· TALÃO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz in-
forma que o produtor deverá 
apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta 

de informações para o cálculo 
do índice de participação do 
município no retorno do ICMS  
e para a atualização do cadas-
tro do estabelecimento rural. 
Importante que os produtores 
não deixem para última hora 
para evitar filas e a demora no 
atendimento.

· CARTEIRINHAS
A Secretaria de Educação de 
Vera Cruz realiza de 5 a 15 
de fevereiro a renovação ou 
confecção das carteirinhas de 
transporte escolar. O atendi-
mento será das 7h30min às 
11h30min e das 13 às 17 horas, 

na rua Jacob Doern, 87. Para 
fazer a carteirinha, é neces-
sário apresentar certidão de 
nascimento ou documento de 
identidade e foto 3X4 do estu-
dante, além de comprovante 
de residência.

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