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CALMARIA 
Depois de uma semana tensa na política em 

Vera Cruz, eis que os dias se acalmaram. Ontem, 
ainda, ao ser questionado sobre alguma novidade 
no caso dos CCs da Prefeitura que se desfiliaram 
do PTB após pressão do chefe do Executivo, o vi-
ce-prefeito e presidente do diretório municipal da 
sigla, Alcindo Iser, disse estar “tudo calmo” e que a 
situação estava sendo avaliada.

NÃO PEGOU BEM
A relação já não anda boa entre o PTB e o Go-

verno de Vera Cruz. Na segunda-feira, na sessão 
ordinária do Legislativo, um projeto encaminhado 
pelo Executivo e que necessitava de aprovação 
emergencial teve pedido de vista por parte do 
vereador Marcelo Carvalho, do PTB. A Prefeitura 
precisa contratar um motorista à Secretaria de 
Educação para suprir a ausência de 120 dias de um 
servidor acidentado. Sem aprovação do projeto, já 
que o pedido de vista retarda em pelo menos uma 
semana a apreciação, tem ônibus da Prefeitura sem 
alguém para dirigir. O episódio não soou bem nos 
corredores da Prefeitura.  

DE NOVO, OS CARGOS DO LEGISLATIVO
A novela dos cargos da Câmara parecia ter aca-

bado. Mas, na última sessão, Flávio Schunke pediu 
vista ao projeto que cria um cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, cuja contratação será por Concurso 
Público. Ele trouxe, nos assuntos pessoais, compa-
rações com as exigências feitas para esse cargo e 
para um de assessor da presidência, sugerindo que 
mais um CC seria contratado. A informação pulve-
rizou e ganhou de sobremaneira as redes sociais. O 
fato é: a Câmara irá contratar apenas o auxiliar de 
serviços gerais e esclareceu, em nota ontem, que 
o cargo de assessor da presidência foi criado em 
2009 e que ele está ocupado atualmente.

DANÇA DAS CADEIRAS
Impressionante a rotatividade das cadeiras 

ocupadas pelos parlamentares de Vera Cruz. Dois 
suplentes, Jonas Miguel Seibert e Vivaldino Alves 
Maciel, ambos do PSB, já ocupam os espaços dos 
titulares. Na última segunda-feira, esses dois suplen-
tes também pediram licença. O terceiro e o quarto 
na lista da coligação são os que devem assumir nos 
próximos dias: Gilmar Iser e Carlos Kroetz. Gilmar, 
no entanto, assinou contrato como técnico do Novo 
Hamburgo, e já antecipou que vai abrir mão se as-
sumir a vereança. Se o Plenário aprovar as licenças 
de Jonas e Vivaldino, devem assumir Carlos Kroetz 
e Paulo Leandro Lemes. Nos bastidores, a informa-
ção é de que um dos titulares - ou José Abrelino da 
Silva ou Ludwig Conrad - retornem à sua cadeira, 
deixando apenas Kroetz como vereador. Atualmen-
te, Lemes é CC da Câmara.

MOSAICO

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br


