
Sonhos de criança 
no pinheiro de Natal
Padrinhos vão poder 
adotar bolinhas com 
nomes e idades, para 
presentear meninos 
e meninas assistidos 
pelo Grupo das Marias

Árvore de Natal foi montada na tarde de ontem na loja Lersch, em Vera Cruz
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Carrinhos, bonecas, 
bicicletas, roupas e 
produtos vão fazer 

o fim de ano de 62 crianças 
carentes de Vera Cruz mais 
feliz. Isso porque, na tarde 
de ontem, a coordenadora do 
Grupo das Marias, Maria de 
Fátima Gomes dos Santos, ao 
lado de voluntárias, montou 
na loja Lersch a árvore de 
Natal que tem como adornos 
bolinhas com nomes e idades 
dos pequenos, que vão de 
recém-nascidos até 12 anos. 
Assim, a comunidade pode 
escolher um deles para apa-
drinhar, para que recebam os 
presentes na festa de Natal do 
projeto, que ocorre em 22 de 
dezembro.

Mas como fazer para parti-
cipar? É simples. Basta ir até 
o Lersch, no centro da cidade, 
escolher a bolinha que tem o 
nome e a idade da criança, 
comprar o presente que dese-

CAROLINA ALMEIDA

PL nº 151/2019 prevê a abertura de créditos su-
plementares no montante de R$ 188 mil, recursos 
que em sua maioria irão para custeio da folha de 
pagamento.

PL nº 154/2019 prevê a abertura de crédito 
especial no montante de R$ 1.870. O Executivo jus-
tifica a abertura deste crédito pela necessidade de 
aporte de recursos para o pagamento de despesas 
de contribuição previdenciária relativa à sentença 
judicial. Frisa ainda que atualmente está sendo 
usado a reserva de contingência para pagamento 
das mesmas.

PLs nº 155, 156, 157, 158 e 159/2019 que autori-
zam o Município a vender terrenos localizados na rua 
Ipiranga. A venda se dará através de leilão público.

PL nº 160/2019 prevê a abertura de crédito 
suplementar no montante de R$ 960 mil para pa-
gamento dos compromissos do Fundo Previden-
ciário Municipal, nas competências de novembro e 
dezembro, além do 13º salário de 2019.

PL nº 161/2019 prevê a abertura de créditos 
suplementares de R$ 1.850, valores que serão 
aportados para despesas com a publicação de 
homenagem aos 8 anos da rádio Arauto, além do 
deslocamento de alunos que irão participar do Fes-
tival Gaúcho Estadual Estudantil (Fegaes), evento 
que ocorrerá em Cachoeira do Sul.

PL nº 146/2019 autoriza o Município a ceder as 
dependências da antiga EMEF São Jacó à Asso-
ciação dos Produtores de Alto Ferraz e que vem 
de encontro a indicação de autoria do Vereador 
Ludwig Conrad (PSB). O Executivo destaca que 
recentemente a Associação recebeu diversos equi-
pamentos agrícolas oriundos de recursos do Gover-
no Federal, sendo o espaço de suma importância 
para a realização de atividades associativas e para 
o armazenamento dos equipamentos. 

PL nº 147/2019 autoriza o Município a ceder as 
dependências da antiga EMEF Cônego José Maria 
Kroetz de Linha Dona Josefa, para a Associação 
Comunitária dos Moradores de Alto Dona Josefa 
(AMADJ), vindo somar-se à indicação do Verea-
dor Horst Frederico Schuch (Progressistas). Assim 
como a Associação dos Produtores de Alto Ferraz, a 
AMADJ igualmente necessita de espaço para arma-
zenar os equipamentos agrícolas recebidos através 
de recursos federais. As atividades associativas de 
ambas carecem de um local adequado para que 
possam ocorrer.

Moções
Waldir Justmann (MDB) encaminhou Moção 

Congratulatória ao CTG Candeeiro da Amizade pela 
conquista do 1º lugar na categoria força B na edição 
de 2019 do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha 
(Enart), ocorrido em Santa Cruz do Sul, além de 
Moção de Protesto e Repúdio ao Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, contra a “Reforma Estrutural”, 
proposta pelo Executivo Estadual, que compreen-
de alterações no Plano de Carreira do Magistério 
Público, no Estatuto do Servidor e no Regimento 
Próprio de Previdência Social do Estado. A Moção 
foi aprovada por unanimidade. Justmann reiterou a 
importância de que os líderes de bancada dos cinco 
partidos que integram a Câmara Municipal de Vera 
Cruz se dirigem aos seus respectivos deputados e 
solicitem a não aprovação desta Reforma.
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jar e entregar na loja até 21 de 
dezembro. É importante ane-
xar a bolinha junto ao presen-
te, que deve ter a identificação 
do padrinho ou da madrinha. 
A escolha ou entrega no Lers-
ch pode ser feita de segunda 
a sexta-feira, das 8h30min às 
18h15min. Aos sábados, das 
8h30min às 12 horas e das 14 
às 17 horas. 

ENGAJAMENTO
Este é o sétimo ano que 

a ação é realizada e, segun-
do a coordenadora, desde 
a primeira edição todas as 
bolinhas foram adotadas pela 
comunidade. “Tem gente que 
perguntou há semanas quan-
do íamos montar a árvore, 
porque fica na expectativa. 
Assim, vemos se formar uma 
corrente que torna o Natal das 
crianças ainda mais especial”, 
conta. Neste ano, além dos 
pequenos que são de famílias 
carentes dos bairros Arco-Íris, 

Araçá, Boa Vista, Cipriano 
de Oliveira, Esmeralda, Leo-
poldina e São Francisco, bem 
como da localidade de Rincão 
da Serra, um homem de 30 
anos, que é portador de ne-
cessidades especiais, também 
receberá um presente. “Ele 
ainda vê o mundo através 
dos olhos de uma criança e 
com certeza ficará muito feliz 
com o mimo”, revela Maria 
de Fátima.

FESTA DE NATAL
A Festa de Natal do Grupo 

das Marias será em 22 de de-
zembro, na sede do projeto. 
Além de lanche, brincadeiras 
e entrega de presentes às 
crianças, Maria de Fátima ex-
plica que neste ano, o evento 
deve começar à tarde e con-
tará com novidades. Para ela, 
essa será uma oportunidade 
para as famílias se reunirem, 
cultivarem o amor e se diver-
tirem com os pequenos.


