
Uma ambulância foi entre-
gue na manhã de segun-
da-feira para o Município 
de Vera Cruz. A Chevrolet 
Montana foi adquirida com 
recursos parlamentares no 
valor de R$ 80 mil do ex-

deputado Sérgio Moraes. 
Seu filho, Marcelo Moraes, 
esteve no município para a 
entrega oficial do veículo. 
Lideranças do PTB e do 
Executivo local marcaram 
presença no ato.

A presidente da Câmara de 
Vereadores de Santa Cruz, 
Bruna Molz, está internada 
no Hospital Ana Nery com 
suspeita de dengue. De 
acordo com a parlamen-
tar, os primeiros sintomas 
foram percebidos na noite 
da segunda-feira, quando 
teve febre e dor no corpo. 
Com a aparição de man-

chas vermelhas, procurou 
atendimento e acabou 
sendo internada, na quar-
ta-feira. No fim da manhã 
de ontem, a Câmara di-
vulgou nota sobre o caso 
de Bruna, dizendo que, 
possivelmente, a sessão 
de segunda-feira deve ser 
comandada pelo vice-pre-
sidente, Gerson Trevisan.

Devido à baixa procura, 
em julho encerra o horário 
estendido da sala de 
vacinas do Espaço Mamãe 
Criança, em Vera Cruz. O 
funcionamento passa a ser 
normal. Outra alteração na 
Secretaria de Saúde e que 
entra em vigor na semana 
que vem diz respeito ao 
atendimento da Vigilância 
Sanitária, que passa a ter 
expediente interno a partir 
das 16 horas. A Prefeitura 
já pratica esse horário.

O reajuste para os serviços 
referentes à Corsan em 
Santa Cruz ficou em 7,48%. 
A reunião de definição 
ocorreu na quarta-feira, 
dia 26, após a companhia 
pedir o adiamento da 
apresentação contra 
recurso. A Corsan havia 
reivindicado aumento de 
39,14%. Porém, no dia 19, 
a Agência Reguladora 
de Serviços Públicos 
Delegados de Santa 
Cruz do Sul (Agerst) 

apresentou o novo 
percentual de revisão 
tarifária, de 8,95%, através 
de audiência pública. 
Conforme o presidente da 
Agerst, José Luiz Juruena, 
houve a redução de 1,5% 
por conta de algumas 
situações. “São metas de 
eficiência que pedimos à 
Corsan, como a solução 
para o desperdício de 
água”, diz. A cobrança, 
com reajuste, valerá a 
partir de agosto.

A segunda-feira foi de 
discussão pelo asfaltamen-
to de mais um trecho da 
rua Cipriano de Oliveira, 
em Vera Cruz. Moradores 
se reuniram em audiência 
pública com o Município, 
que projeta cobrar parte do 
valor da obra. Todo pro-
prietário de imóvel pagará 
conforme a testada do 
terreno – fato que não teve 
aprovação unânime dos 
moradores. Pelo contrário, 
diversas as manifestações 
contra, alegando, entre 
outras coisas, que o trecho 

pavimentado da mesma 
rua, inaugurado há dois 
anos, não teve ônus aos 
moradores. Na justificativa 
do Município para a co-
brança agora está a confor-
midade com a legislação. 
“A lei exige que a Prefeitura 
cobre uma contribuição 
de melhoria. Se na outra 
gestão não foi cobrado, 
a ex-prefeita pode ser 
apontada pelo Tribunal de 
Contas”, observou o prefei-
to Guido Hoff. A audiência 
saiu com  algumas defini-
ções, como forma de paga-

mento e fórmula do cálculo 
para cobrança. O que será 
analisado ainda, após parte 
dos moradores alegar que 
o lado esquerdo da rua tem 
um córrego e que por isso 
o imóvel é menos valori-
zado, é a possibilidade de 
criar valores diferenciados 
para pagamento (um para 
cada lado). A proposta será 
avaliada nos termos legais. 
O trecho a ser asfaltado da 
via tem recursos parlamen-
tares no valor de R$ 500 
mil do ex-deputado Sérgio 
Moraes. 
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