
Nos EUA, escoteiros
têm experiência única
Integrantes dos Grupos Escoteiros 
Santa Cruz e Vera Cruz fizeram 
parte da delegação brasileira no 
Jamboree Mundial, encerrado dia 2
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Entre cerca de 45 mil participantes, a 
delegação brasileira, uma das mais 
numerosas, contou com represen-

tantes do Grupo Escoteiro Vera Cruz, do 
Grupo Escoteiro Santa Cruz e do Aimoré, 
de Sobradinho, representantes do Vale do 
Rio Pardo no 24º Jamboree Mundial Esco-
teiro, de 22 de julho a 2 de agosto. Evento 
realizado a cada quatro anos, desta vez foi 
promovido pelos países da América do 
Norte, em West Virgínia, Estados Unidos.  
O evento ocorreu em uma grande reserva 
ambiental, o Summit Betchel Reserve, de 57 
quilômetros quadrados.

Os grupos da região foram representa-
dos pelo escotista Charles Müller e pelos 
jovens, com idade entre 14 e 17 anos, Arthur 
Rocha, Amanda Rezer, Bernardo Azevedo, 
Giulia Pletz, Lucas Silveira, Thaís Müller 
e Vitor Schmidt, do Grupo Escoteiro Santa 
Cruz, Sofia Maieron, do Grupo Escoteiro 
Vera Cruz, e Heitor Sera, de Sobradinho. 
A viagem começou por Nova Iorque e 
Washington, em um passeio cultural. O 
que marcou a visita foi o fato do gru-
po ter chegado na capital no dia que 
completava 50 anos do homem na Lua. 
Atividades especiais nos museus e es-
paços públicos foram especiais. Depois 
desta vivência, o destino foi o encon-
tro mundial de escoteiros. “O Jamboree 
Mundial é uma experiência única para 
os jovens, pois cada um deles consegue 
participar apenas uma vez deste evento.  
O tema desta edição foi Unlock a New World, 
descobrindo um novo mundo. Conhecer 
novas culturas, idiomas, trocar distintivos, 
participar de aventuras, fazer novos amigos 
de vários países, viver muitas emoções e ter 
muitas histórias para contar”, resume o chefe 
Charles.

O escotista santa-cruzense relata que as 
atividades de aventura, além de muito di-
vertidas, sempre traziam 
aprendizagem consigo. “Ba-
ses para conhecer a cultura 
de cada um dos 150 países 
participantes foram uma 
imersão em várias culturas. 
Projetos desenvolvidos em 
todos os cantos do planeta 
eram compartilhados, seja de 
sustentabilidade, igualdade 
de gêneros, tolerância reli-
giosa, respeito às diferenças. 

Projeto de lei 079/2019 que fixa em R$ 7.200 
o limite de despesas com a promoção do Festival 
Canta Vera Cruz.

Projeto de lei 080/2018 que fixa em R$ 25 mil o 
limite de despesas com a promoção do Campeonato 
Municipal de Futebol Sete de 2019.

Projeto de lei 084/2019 que autoriza a abertura de 
créditos suplementares no montante de R$ 10.858,37 
e R$ 18.800, valores que serão destinados à Assistên-
cia Social do Município. Justifica-se o presente Projeto 
de Lei, pela necessidade de adequação orçamentária 
para execução de programas relacionados a idosos 
que não mais correrão à conta de dotações do fundo 
de assistência social, passando para recursos livres 
vinculados ao Gabinete e Órgãos Subordinados, bem 
como, para despesas com manutenção do sistema 
informatizado do município nas áreas administrativa, 
financeira e obras.

Projeto de lei 091/2019 que fixa em R$ 75 mil 
o limite de despesas para a promoção do Natal em 
Vera Cruz.

Projeto de lei 094/2019 que autoriza o Município 
de Vera Cruz a contratar crédito até o valor de R$ 
8 milhões com carência de 24 meses e juros de até 
12% ano, tendo até 96 meses para pagar. O Executivo 
prevê a aplicação de R$ 4,6 milhões na pavimentação 
urbana, R$ 400 mil na aquisição de veículos de pe-
queno porte, além de equipamentos de geração de 
energia fotovoltaica. Em relação aos custos da ener-
gia elétrica, atualmente, o Executivo desembolsa em 
torno de R$ 250 mil mensais para sanar as despesas 
geradas. Com a energia sustentável, espera-se que 
em torno de quatro anos o investimento retorne aos 
cofres públicos através da economia gerada.

Projeto de lei 093/2019 que autoriza a contra-
tação da função temporária de Agente Redutor de 
Danos, em caráter temporário.

Projeto de lei 095/2019 que autoriza o Poder 
Executivo a firmar convênio com a Fundação de 
Saúde Dr. Jacob Blész e abre créditos suplementares 
no montante de R$ 225 mil.

Projeto de lei 096/2019 que autoriza a abertu-
ra de créditos especiais no montante de R$ 8 mil, 
autoriza a abertura de Créditos Suplementares no 
montante de R$ 30 mil, valores que serão destinados 
às oficinas do Comdica.

Projeto de lei 097/2019 que autoriza a abertura 
de Crédito Suplementar no montante de R$ 2 mil.

Projeto de lei 098/2019 que autoriza a abertura 
de crédito suplementar no montante de R$ 50mil 

Projeto de lei 099/2019 que fixa em R$ 1 mil, o 
limite de despesas com a promoção da 3ª Semana 
do Empreendedor.

Projeto de lei nº 101/2019 que autoriza o Poder 
Executivo a contratar Professor de Área I – Anos Ini-
ciais, em caráter temporário de excepcional interesse 
público.

Waldir Justmann (MDB) encaminhou Moção Con-
gratulatória ao Sr. Lucas Dalfrancis da Silva, por sua 
aprovação no processo seletivo do Movimento de 
Renovação Política Renova Brasil.

Votos de Pesar
Flávio Daniel Schunke (PDT), pelo falecimento 

da Srª. Valéria Frantz; Eduardo Viana (PTB) e Wal-
dir Justmann (MDB) pelo falecimento do Sr. Milton 
Freese; Waldir Justmann (MDB) e José Adroaldo da 
Silva (PSD), pelo falecimento do Sr. Celso Heck; José 
Adroaldo da Silva (PSD), pelo falecimento do Sr. 
Doralino Benedito Ferreira; Martin Fernando Nyland 
(PTB), pelo falecimento da Srª. Clarinda A. Braatz.
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Por mais empolgantes que tenham sido as 
atividades, nada se compara à oportunidade 
de estar rodeado de pessoas de todo o mun-
do, com suas especificidades culturais, mas 
todos buscando o sonho de um mundo me-
lhor”, reflete.

AO INVÉS DE FESTA DE 15 ANOS, 
ACAMPAMENTO ESCOTEIRO
Sofia Maieron, do Grupo Escoteiro Vera 

Cruz, traduz a participação no seu primeiro 
Jamboree como uma experiência maravilhosa. 
“Eu fiz muitas amizades, conheci diversas 
culturas e costumes, como comidas típicas 
de diversos países”, revela ela, dizendo 
que o boteco do Brasil fez muito sucesso.  
As atividades contemplavam todos os gostos, 
desde radicais até mais focadas para aprender 
sobre as diversas religiões.

Sofia ganhou essa viagem de presente de 15 
anos, aliás, foi lá que ela completou a data, no 
dia 26 de julho. “Acho que foi o melhor presen-
te que eu poderia ter escolhido. Escolhi isso ao 
invés de uma festa e teria feito essa escolha mil 
vezes, de novo, sem nem pensar duas vezes”, 
revela a jovem, que ainda foi presentada com 
um pão de queijo e uma guaraná no dia do 
aniversário no boteco brasileiro.


