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NÃO FOI UNÂNIME
Os últimos dias foram de discussão sobre o car-

go de auxiliar de serviços gerais que a Câmara de 
Vera Cruz criou e que será preenchido através de 
Concurso Público. Com pedido de vista por parte do 
vereador Flávio Schunke, a votação da proposta foi 
adiada em uma semana e ocorreu na segunda-feira, 
dia 8. E não foi unânime a aprovação, diferente da 
maioria dos projetos. Eduardo Viana, Marcelo Carva-
lho e Flávio Schunke foram contrários. Flávio chegou 
a pedir que o Presidente acrescentasse cargos como 
diretor geral e assessor jurídico no Concurso e não 
escondeu sua rusga com o atual advogado da Casa. 
Aliás, por várias vezes já mencionou seu desconten-
tamento com o trabalho de Marcelo Schmidt. Dalvo 
Wink foi em defesa do advogado.

MAIS CONTROLE
Em maio deste ano, a Câmara de Santa Cruz do 

Sul implantou o sistema de controle biométrico para 
verificar a assiduidade dos assessores. Na época, o 
Jornal Arauto apurou como funcionava o controle 
nos Legislativos da região. Em Vera Cruz, a ideia de 
implantar um mecanismo era estudada. Ainda não 
foi posta em prática, mas, conforme o presidente, 
Waldir Justmann, deve sair nos próximos dias. Ele 
antecipa que será por livro-ponto e reiterou que por 
ser uma Câmara enxuta sabe quando um assessor 
falta. “Conseguimos controlar bem o trabalho”, 
pontuou.

LÍNGUA SOLTA
Repercutiu uma fala do presidente da Câmara de 

Venâncio Aires sobre a atuação de vereadores de 
Rio Pardo nesta semana. Eduardo Kappel mencionou 
que os vereadores da cidade histórica “combinam 
de roubar junto”, quando se referiu a gastos com 
diárias. Disse que, em seu primeiro mandato como 
vereador, soube que a Câmara de Rio Pardo usou R$ 
280 mil para pagamento de diárias a 10 vereadores. 
Ele usou esse gasto para pontuar que Venâncio Ai-
res não faz uso do recurso. O valor pago em diárias 
sempre gera alvoroço nas cidades. Em Vera Cruz, 
por exemplo, em 2019 já foram pagos pela Câmara 
R$ 29.283,40, conforme o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE). Em Santa Cruz do Sul, o gasto foi de 
R$ 806,24 (diárias no país) e R$ 117,65 (passagem 
para o país). Em Rio Pardo, R$ 1.900,76 (passagem 
para o país) e R$ 49.115,86 (diárias para o país).

MAS VENÂNCIO GASTOU
O site do TCE aponta que a Câmara de Venâncio 

Aires empenhou e pagou diária em 2019. O gasto foi 
de R$ 430,50, com diárias no país, e R$ 747,77 com 
viagens no país. O valor das diárias, porém, não foi 
utilizado por vereadores, mas por dois assessores 
jurídicos do Poder Legislativo. As idas foram a Porto 
Alegre e a Santa Maria.
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