
Dia 24 - Manhã: caminhada de conscientização ao aten-
dimento prioritário junto aos empreendimentos comer-
ciais e de serviços de Vera Cruz.
Dia 27 - 19 horas: Fórum Municipal da Criança e do 
Adolescente - tema “Acessibilidade na Diversidade: O 
Futuro é Hoje” - Câmara de Vereadores 

DAQUI PARA FRENTE 

Cadeiras de rodas em 
vagas fazem pensar
Na programação da 
Semana da Pessoa 
com Deficiência, 
Compede motiva 
reflexão nesta
quinta-feira, no centro 

Cadeiras de rodas em estacionamento no centro motivaram reflexão e até reclamação

MAIS RESPEITO

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

Mais respeito às pes-
soas com deficiência. 
É só o que pede o 

Conselho Municipal, ao criar 
uma ação instigante nesta 
quinta-feira, dia 22, pelo cen-
tro de Vera Cruz. Os cartazes 
já diziam tudo e resumiam 
o pensamento de tantos que 
ocupam as vagas de estacio-
namento de idosos e pessoas 
com deficiência. “Vou ali e 
já volto.” Era o que dizia nas 
folhas fixadas nas cadeiras de 
rodas espalhadas em quatro 
pontos de estacionamento 
público no centro. Os locais 
estratégicos, em frente da 
Prefeitura, Praça José Bonifá-
cio, Caixa Econômica Federal 
e do outro lado da rua do 
Unicenter, que normalmente 
estão com as vagas lotadas, 
amanheceram com as cadeiras 
de rodas, o aviso e os cones 
delimitados pelo Departa-
mento de Trânsito, indicando 
que ali havia uma ação de 
conscientização. 

CAROLINA ALMEIDA

Projeto de lei legislativo 005-S/2019, que de-
nomina de Praça Erich Schneider de Oliveira, praça 
rotariana no Município de Vera Cruz. É de autoria 
do vereador Flávio Daniel Schunke (PDT). Erich foi 
vereador e presidiu o Legislativo no ano de 2000, 
além de ter sido secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico e presidente do Progressistas (PP). Presidiu 
e foi também um dos fundadores do Rotary Club de 
Vera Cruz. Atuante e empreendedor nato, teve uma 
fábrica de antenas parabólicas, um restaurante e uma 
distribuidora de alimentos.

Projeto de lei  100/2019, que fixa em R$ 4,1 mil, 
o limite de despesas com a programação em Home-
nagem à Patria e ao Desfile Cívico de 2019.

Projeto de lei 102/2019, que fixa em R$ 9 mil o li-
mite de despesas com a participação do Campeonato 
Regional de Futebol de Campo do Vale do Rio Pardo. 

Projeto de lei 103/2019, que trata sobre a ne-
cessidade de aporte de recursos para aquisição de 
equipamentos e materiais para o CAPS e CAPS IJ 
(Infantojuvenil).

Projeto de lei 104/2019, que cria dois cargos de 
Dirigente de Núcleo e um cargo de Atendente de 
Consultório Dentário, da Secretária de Saúde.

Projeto de lei 105/2019, que autoriza a abertura 
de crédito especial no montante de R$ 6,5 mil, valores 
que serão aportados ao Transporte Escolar.

Projeto de lei 106/2019, que dá nova redação 
a objetivo e inclui ação em programa do Plano Plu-
rianual para os Exercícios de 2018 a 2021, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro 
de 2019, da Lei Orçamentária para o Exercício de 2019, 
autoriza a abertura de crédito especial no montante 
de R$ 3 milhões, autoriza a abertura de créditos su-
plementares no montante de R$ 5 milhões e dá outras 
providências,  que trata sobre a aquisição de sistemas 
de energia fotovoltaica, aquisição de automóveis e 
pavimentação de ruas.

Projeto de lei 107/2019, que autoriza a abertura 
de crédito suplementar no montante de R$ 300.

INDICAÇÕES
Flávio Daniel Schunke (PDT) indica a elaboração 

de um projeto visando o incentivo à arborização e a 
limpeza da cidade, premiando moradores das ruas 
mais arborizadas e limpas com certificados ao final 
de cada ano.

José Adroaldo da Silva (PSD) indica o patrola-
mento e o cascalhamento do Corredor Glesse, em 
Lª Henrique D’Ávila, além de melhorias na parada de 
ônibus da esquina das ruas João Emílio Finger e Willy 
Porcher, no bairro Rincão da Serra.

VOTOS DE PESAR
José Adroaldo da Silva e Waldir Justmann encami-

nharam Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. Ronete 
Marley Ebert ocorrido no dia 6 de agosto, aos 54 anos.

Ludwig Conrad e Waldir Justmann encaminharam 
Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Leonardo Hoff 
ocorrido no dia 2 de agosto, aos 80 anos.

Waldir Justman encaminhou voto de pesar pelo 
falecimento da Sra. Berenice Tews, ocorrido no dia 8 
de agosto, aos 69 anos.
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A iniciativa integra a pro-
gramação da Semana da Pes-
soa com Deficiência e segundo 
a coordenadora de Educa-
ção Especial da Secretaria de 
Educação e vice-presidente 
do Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência (Com-
pede), Micheli Katiani Rech, a 
ideia foi buscar a reflexão e a 
inquietação da comunidade 
sobre o assunto. “Percebemos 
que muitas pessoas não res-
peitam as vagas para pessoas 
com deficiência, muitos não 
possuem o cartão, pensam 
que estacionar ali é rapidi-
nho”, frisa ela, dizendo que 
ao longo do dia, muitas foram 
as manifestações que os orga-

nizadores receberam, tanto 
elogiosas por instigar a cons-
cientização, quanto alguns 
relatos de indignação por 
ocuparem a vaga que poderia 
servir para algum veículo ao 
longo do dia. “Alguns dizem 
que é importantíssimo cons-
cientizar e outros nos deixam 
decepcionados”, relata.

Micheli reitera que é impor-
tante, ao estacionar nas vagas 
para pessoas com deficiência, 
que coloquem à mostra o 
cartão, caso contrário são 
passíveis de multa. Vera Cruz 
emitiu 51 cartões de deficiente 
desde o ano de 2014 “A ação 
repercutiu de forma bem im-
portante”, resume. 


