
Câmara tem nova estrutura de trabalho
Com extinção dos assessores de bancada, Poder Legislativo tem três servidores a menos, fato que gerou, inclusive, mudanças físicas
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No segundo andar, entrada tem quatro guichês de atendimento

Entrega dos cheques simbólicos foi na manhã de quarta-feira

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

ORGANOGRAMA ATUAL

NOVO ESPAÇO
Com a aprovação do projeto 
004/2019, as bancadas dei-
xam de ter assessores “exclu-
sivos”. Todos são legislativos 
e ligados à Mesa Diretora, 
o que pode impedir que 
vereadores realizem solicita-
ções a estes servidores, como 
o desenvolvimento de uma 
proposição, já que alguns 
mantêm o teor do texto em 
segredo. Pensando nisso, 
a Câmara passa a dispor de 
um espaço reservado, com 
computador, para uso dos 
vereadores. O próprio parla-
mentar, explica Peda, pode 
redigir suas propostas. 
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A nova estrutura organiza-
cional da Câmara de Vereado-
res de Vera Cruz já está funcio-
nando. Aprovado em sessão 
extraordinária, no dia 16 de 
janeiro, o projeto que acabou 
com os assessores de bancada 
prevê economia anual de R$ 
145 mil. Com a mudança, a 
demanda de trabalho fica para 
os assessores legislativos, que 
irão atender os 11 parlamenta-
res, sem distinção de bandeira 
partidária. A mudança mexe 
também no ambiente físico 
da Câmara. Na entrada, no 
segundo pavimento, são ape-
nas quatro guichês – antes do 
projeto eram sete, um para 
cada partido. Mesmo com a re-
dução de três servidores, frisa 
o presidente Waldir Justmann, 

o Peda, o atendimento à co-
munidade continua e sendo 
feito com zelo.

As exonerações dos sete 
assessores de bancada e as 
contratações dos novos asses-
sores legislativos ocorreram 
nos últimos dias. Entre os 
nomes novos estão Welling-
ton Rodrigues, Carine Becker 
Reuter e Jaquelina dos Santos. 
Os demais assessores legislati-
vos, ou já atuavam neste cargo 
ou foram remanejados das 
bancadas (veja lista completa ao 
lado). Com o projeto aprovado 
de forma unânime, todos os 
assessores (legislativo, da 
presidência e de imprensa) 
recebem o mesmo salário: R$ 
3,8 mil. A equiparação sala-
rial, aliás, foi um dos pontos 
que mais repercutiu na atual 
legislatura. Desde o início, em 
2017, os planos eram reduzir 
os gastos com a folha de pa-
gamento. De imediato foram 
enxugados os vencimentos 
dos assessores de bancada e 
a proposta era diminuir de 

forma gradativa dos demais. 
Não aconteceu. Trocou a pre-
sidência e então ingressou a 
proposta de acabar com as 
bancadas – projeto esse apro-
vado por todos. 

No entanto, mesmo sen-
do favorável, os vereado-
res Eduardo Viana, Mártin 
Nyland e Flávio Schunke 
ajuizaram um mandado de se-
gurança para revogar a sessão 
do dia 16 de janeiro, alegando 
que o presidente não seguiu 
o Regimento Interno ao não 
aceitar emenda e o pedido de 
vista. Conforme consulta no 
site do Tribunal de Justiça, o 
processo aguarda a juntada 
de documentos pelos autores 
para análise do pedido. 

NOVIDADES PARA 2019
A Câmara de Vera Cruz 

deve realizar mudanças neste 
ano. Entre elas, o fechamento 
do plenário nos dias em que 
não há sessão. Hoje, o espaço 
fica aberto e exige que um ser-
vidor permaneça próximo da 
entrada atento a qualquer mo-

vimentação. Ainda segundo a 
direção da Casa, outra medida 
que deve ser adotada é a colo-
cação de interfone na portaria, 
trazendo mais segurança ao 
Legislativo. Conforme Peda, a 
estrutura da Câmara também 
deve passar por melhorias, a 
fim de dar mais acessibilidade 
à população.

ECONOMIA
Também é meta da nova 

presidência enxugar os gas-

tos do Poder. Com o valor 
economizado na folha de 
pagamento, tendo em vista 
a aprovação do projeto que 
extinguiu as bancadas, serão 
adquiridos novos veículos 
à Secretaria Municipal de 
Saúde. Aliás, na próxima se-
gunda-feira, dia 18, quando 
acontece a primeira sessão 
ordinária após o recesso par-
lamentar, o projeto já deve 
ingressar para apreciação.

Empreendedores de Santa Cruz são beneficiados pelo Banco do Povo
SUPORTE FINANCEIRO

Sete empreendedores san-
ta-cruzenses receberam na 
manhã de quarta-feira, dia 
13, um cheque simbólico para 
investir nos seus negócios, 
através do Banco do Povo. 
Estavam presentes empreen-
dedores que investem em 
confeitaria, música, produtos 
personalizados, estética e na 
produção rural. O Banco do 
Povo foi criado pela Prefei-
tura de Santa Cruz e busca 
disponibilizar recursos para 
concessão de crédito produ-
tivo rural. 

Conforme o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, César Cechinato, 
o Banco do Povo vem vi-
vendo um momento muito 
especial. “São quase R$ 16 
milhões ofertados e disponi-
bilizados a microempreen-
dedores nestes últimos anos, 
desde 2013. Parabenizo eles 
por darem a cara para bater 
nestes dias difíceis, tanto que 
o Banco do Povo tem a menor 
taxa de inadimplência de 
microempreendedores, pois 
além de competentes, são 

bons pagadores”, fala.
Já o agente de desenvol-

vimento do Banco do Povo, 
Paulo Valdir Mans, salienta 
que o programa atinge pe-
quenos e médios empreen-
dedores, de ramos diversos, 
que têm no banco facilidade 
de acesso à linha de crédito 
e mais tarde conseguem se 
desenvolver.

Para solicitar o crédito é 
preciso entrar em contato 
pelo telefone (51) 2109-9270 
ou pelo e-mail bancodopo-
vo@santacruz.rs.gov.br


