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A 10ª Feira da Produ-
ção inicia daqui uma 
semana e os prepara-

tivos para sua realização estão 
a todo vapor. A ornamentação 
que vai decorar o Parque Mu-
nicipal de Eventos, em Vera 
Cruz, está sendo confecciona-
da desde abril e, agora, recebe 
os últimos retoques para estar 
pronta no dia 7 de junho, 
quando o município completa 
60 anos e inicia a feira. 

A ideia, segundo os respon-
sáveis pelas peças e artigos 
que vão decorar o evento, é 
levar o mesmo brilho da festa 
realizada tradicionalmente na 
Praça José Bonifácio para o 
Parque Municipal de Eventos. 
“Queremos que as pessoas 
se impressionem, desde os 
detalhes menores até os itens 
maiores”, conta o artista plás-
tico Fernando Garibaldi. “A 
Feira tem 10 anos e já está 
consolidada. Agora queremos 
torná-la uma referência, que 
ganha força através da orna-
mentação e beleza”, reforça 
Larissa Franke.

A decoração do evento tem 
como uma de suas referências 
principais o interior de Vera 
Cruz e o que é produzido 
na cidade. “É uma forma de 
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Projeto de lei nº 040/2019, que “cria a Ouvidoria 
Geral do Município e dá outras providências”, e pro-
jeto de resolução nº 004/2019, que “dispõe sobre a 
Criação da Ouvidoria da Câmara Municipal de Verea-
dores e dá outras providências”. Ambos os projetos 
vêm atender especificações contidas na lei federal nº 
13.460, de 26 de junho de 2017, que regulamenta as 
ouvidorias e tem como proposta servir como canal 
de diálogo entre munícipes e órgãos públicos, focado 
na transparência e combate à corrupção. A ouvidoria 
será uma excelente alternativa às manifestações da 
comunidade, que poderão ocorrer sob a forma de 
reclamação, demonstrando a insatisfação relativa 
às políticas ou serviço público, através de denúncia, 
comunicando  prática de ato ilícito, cuja solução 
dependa de apuração dos órgãos competentes. E, 
ainda, uma oportunidade de demonstrar satisfação 
e reconhecimento do serviço recebido, bem como, 
melhorar os serviços prestados, através de sugestões 
e propostas para aprimorar os serviços públicos. 

Projeto de lei nº 041/2019, que “cria o cargo de 
Técnico em Segurança do Trabalho e extingue um 
cargo de Topógrafo, dá nova redação ao Art. 3º da Lei 
nº 931, de 20 de agosto de 1991, e dá outras providên-
cias”. A criação do cargo proposto pela Administração 
Municipal visa proporcionar um ambiente de trabalho 
seguro, focado na prevenção com profissional capa-
citado em avaliar e sugerir as medidas eficazes em 
segurança no trabalho. O TST desenvolverá ainda pro-
gramas de treinamento, cursos, campanhas, palestras 
e exposições, com objetivo de divulgar normas de 
segurança, higiene e saúde do trabalhador, visando 
evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, 
bem como orientará os trabalhadores sobre o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipa-
mentos de Proteção Coletiva (EPC), objetivando um 
maior conforto ao longo da jornada diária e o cuidado 
com a sua integridade física.

Projeto de lei nº 046/2019, que “insere inciso IX 
no artigo 42 da Lei nº 4.059, de 26 de agosto de 2014, 
e dá outras providências”, exige que os Conselheiros 
Tutelares possuam CNH do tipo B, durante a posse 
e mantidos durante o mandato, como condição para 
o exercício da função. O projeto recebeu parecer 
desfavorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação e foi arquivado pelo Poder Legislativo.

Projeto de lei nº 058/2019, que “dá nova redação 
ao Art. 6, da Lei nº 4.800, de 18 de dezembro e dá 
outras providências”, autoriza o Poder Executivo a 
executar serviços à empresa Medilar Importação e 
Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S.A, 
tais como, terraplanagem, cascalhamento, transporte 
de terra, pavimentação e drenagem pluvial, no valor 
de até R$ 401.381,45.

Projeto de lei nº 059/2019, que “autoriza o Poder 
Executivo a contratar Professor de Área I – Anos Ini-
ciais, em caráter temporário de excepcional interesse 
público e dá outras providências”, autoriza a contra-
tação de um Professor de Área I – para substituição 
temporária de servidora.

Projeto de lei nº 061/2019, que “dá nova redação 
ao Art. 1º, da Lei nº 4.822, de 15 de janeiro de 2019 e dá 
outras providências”, estabelece o limite de até R$ 110 
mil, para o dispêndio do Município com a promoção 
da 10ª Feira da Produção, incluída no Calendário de 
Eventos de 2019.
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Ornamentação recebe 
retoques finais para 
decorar e abrilhantar 
o Parque Municipal 
de Eventos, nos dias 
7, 8 e 9 de junho

Feira da Produção 
para encher os olhos

valorizar os produtores e as 
nossas agroindústrias”, explica 
Glegir da Silva. O público que 
prestigiar a festa vai poder 
apreciar cestas, frutas e ver-
duras gigantes, espantalhos, 
flores, cestinhas de pão, jarros 
de leite, entre outros itens.

A partir da próxima sema-
na, a ornamentação vai ser 
levada ao Parque Municipal 
de Eventos e lá inicia outro 
trabalho: o de montagem. “Va-
mos decorar o parque todo, de 
portão a portão”, conta Glegir. 

Para as equipes que tra-
balham no preparo da or-
namentação, pensando nos 
detalhes, na costura e no 
acabamento, qualquer mate-
rial pode virar arte. Larissa 
conta que muitos dos itens 
utilizados na decoração são 
recicláveis e foram doados 
pela população e pelo comér-
cio, como vidros de conserva, 
molduras, latas de tinta e 
papel bucha – normalmente 

Cuidado em cada detalhe

Na Feira, haverá espaços te-
máticos, bancos de madeira 
feitos de paletes, para maior 
conforto dos visitantes, bem 
como placas que vão ajudar na 
localização dentro do Parque. 

Além disso, outros pontos 
da cidade serão enfeitados, 
a exemplo da caixa d’água. 
Ela receberá um bule (veja na 
foto). Durante a semana, a peça 
apareceu nas redes sociais da 
Feira da Produção, sem pintu-
ra, instigando os seguidores a 
sugerirem sua cor.

usado para preencher bolsas 
e sapatos.

Ela lembra que doações 
de prateleiras e balaios ain-
da podem ser feitas, pois os 
preparativos para a Feira 
seguem na próxima semana. 
“Se a comunidade tiver estes 
materiais em casa, pedimos 
que doem, pois os balaios 
vão compor os cenários e 
nas prateleiras vamos colocar 
itens decorativos”, completa.


