
Adesão à greve será 
decidida na segunda
Estimativa é de 
que metade dos 
professores de Santa 
Cruz do Sul se una ao 
movimento. Ontem, 
dia foi de paralisação
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Descontentes com o 
pacote de mudanças 
proposto pelo gover-

no Eduardo Leite, servidores 
da área de educação protes-
taram ontem. Durante ato em 
Porto Alegre, o Sindicato dos 
Professores e Funcionários de 
Escola do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Cpers) anunciou 
greve a partir de segunda-
feira, dia 18.

De acordo com o 18º Nú-
cleo do Cpers/Sindicato, a 
estimativa é de que a greve 
dure 15 dias e a intenção é 
realizar uma paralisação cur-
ta, mas com grande número 
de pessoas. Em Santa Cruz 
do Sul, estima-se que 50% dos 
professores deva aderir ao 
movimento. Em Vera Cruz, 
profissionais da educação 
também sinalizaram que vão 
participar.

ATO DE ESTUDANTES
Em Vera Cruz, as cinco es-

colas estaduais suspenderam 
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PROJETOS APROVADOS

Projeto de lei nº 145/2019, que trata sobre a 
lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020, e 
estima as despesas e receitas que serão realizadas 
no ano subsequente, estabelecendo uma escala 
de prioridades que direciona para o custeio e o 
investimento em conformidade com a necessidade 
de cada setor. Educação e saúde, por exemplo, são 
as duas áreas com o maior índice de aplicação em 
função de sua crescente demanda. 

Projeto de Lei nº 149/2019, que autoriza o Mu-
nicípio a isentar temporariamente do pagamento 
de aluguel a concessionária do Centro de Informa-
ções Turísticas/Quiosque da Praça, conforme Lei 
Nº 4.056, de 12 de agosto de 2014.

Projeto de Lei nº 150/2019, que autoriza a 
abertura de créditos suplementares no montante 
de R$ 57.912,00, valor que se justifica pela necessi-
dade do aporte de recursos para aquisição de um 
veículo para uso do Setor Pedagógico da Secreta-
ria Municipal de Educação, a ser utilizado para a 
supervisão escolar. Prevê também, a aquisição de 
duas impressoras multifuncionais para utilização em 
serviços administrativos da EMEI Sabor de Alegria 
e da EMEF Sagrado Coração de Jesus.

Projeto de Lei nº 152/2019, que autoriza a con-
tratação temporária de dois Médicos Psiquiatras. O 
Poder Executivo, justifica o projeto pela necessida-
de de um maior número de profissionais para atua-
rem junto ao CAPS adulto e CAPS Infantojuvenil, 
que teve sua demanda de pacientes elevada desde 
que o Município passou a ser referência regional na 
área. A contratação temporária se faz necessária 
devido à falta de interesse por parte dos Médicos 
Psiquiatras, que foram nomeados e não assumiram 
seus cargos.

Projeto retirado
Projeto de Lei Legislativo nº 023/2019, que dis-

punha sobre a participação dos produtores rurais, 
agroindústrias, cervejarias e artesãos em eventos 
organizados pelo Município de Vera Cruz, foi retira-
do pelo autor Flávio Daniel Schünke (PDT). O tema 
reingressou na Casa em forma de Indicação.

Licenças
Os vereadores da bancada do PTB, Eduardo 

W. Martins Viana, Marcelo R. de Carvalho e Mártin 
F. Nyland, pediram afastamento para tratarem de 
assuntos pessoais. Gilson Iser, Ditmar Blank e Ozi 
Barboza, assumiram os trabalhos no dia 12 de no-
vembro.

Moções
Eduardo W. Martins Viana (PTB), Marcelo R. de 

Carvalho (PTB) e Mártin F. Nyland (PTB) protoco-
laram uma Moção de Apoio à Delegacia de Polícia 
Civil de Vera Cruz, solicitando a cedência de um 
estagiário por parte do Executivo, para auxiliar junto 
à secretaria em trabalhos administrativos.

Flávio Daniel Schünke (PDT) protocolou uma 
Moção de Apelo, solicitando ao Governador do 
Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Eduardo Leite, a 
nomeação, o mais breve possível, dos agentes pe-
nitenciários aprovados em concurso público.
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Cerca de 30 alunos da Paraguaçu realizaram ato

GUILHERME BICA

Policiais paralisaram nesta quarta e quinta-feira

Assim como os professo-
res, os policiais civis também  
se mobilizam e paralisam as 
atividades. Somente casos 

de extrema urgência e emer-
gência - como homicídios e 
violência contra mulheres e 
crianças - foram atendidos na 

quarta e na quinta-feira. Na 
região, há registro de parali-
sações em Santa Cruz do Sul, 
Venâncio Aires e Rio Pardo. 
Segundo o representante 
regional do Sindicato dos 
Agentes da Polícia Civil do 
Rio Grande do Sul (Ugeirm), 
Orlando Brito de Campos 
Júnior, a paralisação é para 
alertar a sociedade gaúcha 
de como será prejudicial essa 
mudança. “Com a aprovação 
deste pacote, o servidor não 
irá se aposentar com o salá-
rio da ativa. Além disso, os 
aumentos da ativa não vão se 
estender aos servidores ina-
tivos. Não podemos aceitar 
isso”, salienta.

Policiais civis cruzam os braços contra proposta

as aulas nesta quinta-feira. Es-
tudantes da Escola Paraguaçu 
realizaram um ato na rua 
Cláudio Manoel, no entron-
camento com a rua Thomaz 
Gonzaga. No semáforo, cerca 
de 30 estudantes dos 7º, 8º e 
9º anos, ao lado de professo-
res, pediram mais respeito à 
classe. Junto, cartazes, faixas 
e gritos de ordem. O ato tam-
bém teve a participação de um 
policial militar aposentado, 
que mostrou apoio à causa, já 
que a categoria também sofre 
com mudanças no plano de 
carreira. 

Os estudantes ainda segui-
ram até a Prefeitura de Vera 
Cruz, onde foram recebidos 
pelo prefeito Guido Hoff, que 
mencionou que é legítima a 
reivindicação e que está pa-

gando em dia os professores 
do município.

O diretor da Escola Vera 
Cruz, o Poli, Carlos Jardel 
Henn, lamenta a atual situa-
ção. “Eu, como diretor, fico de 
mãos atadas de cobrar ânimo 
e qualidade dos professores, 
porque sabemos que ninguém 
e nada nos apoiam”, desabafa. 
“Infelizmente, este projeto de 
governo em acabar com o fun-
cionalismo e a qualidade da 
educação está nos deixando 
sem opção a não ser greve”, 
completa.

Nos educandários de Vera 
Cruz, os professores e fun-
cionários se reúnem em seus 
turnos nesta segunda-feira, 
dia 18, para definirem sobre 
a adesão ou não à greve. A 
tendência é por aderir.


