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ESCOLAS MONITORADAS
Semana de debates em Santa Cruz do Sul acerca 

da instalação de câmeras de videomonitoramento 
em escolas da rede municipal. Em junho, o Legisla-
tivo aprovou por unanimidade o projeto de autoria 
do vereador Alex Knak que previa a colocação dos 
equipamentos. O prefeito Telmo Kirst, no entanto, 
vetou, com a justificativa de que ele era inconstitu-
cional. Nesta semana, a Prefeitura anunciou que quer 
garantir câmeras até o fim de 2020 em todas as esco-
las, pontuando, inclusive, que esse projeto já existe e 
detalhando o número de escolas que contam com o 
monitoramento e outras mecanismos de segurança.

PROJETO DE QUEM, ENTÃO?
Alex apresentou o projeto. A Prefeitura disse que 

já existe. E pelas redes sociais, Henrique Hermany 
manifestou dizendo que o projeto é seu, do perío-
do em que foi Secretário Municipal de Segurança. 
Na publicação, cita que a proposta prevê mais de 
240 câmeras para prédios municipais, entre escolas, 
postos de saúde e outros, e que foi protocolada em 
agosto de 2018. Em resumo, todos querem ser o “pai 
da criança”. O importante, nesse caso, é a segurança 
dos estudantes.

FALTA ÁGUA, SOBRAM BURACOS
Quem nunca ouviu alguém reclamar da falta de 

água em Santa Cruz do Sul? Pois estão cada vez mais 
frequentes as reclamações. Na tentativa de solucionar 
o desabastecimento, uma série de obras iniciaram. 
Com isso, outro problema - tão grave quanto: os 
buracos deixados após os reparos. São verdadeiros 
panelões que desafiam os condutores. A probabili-
dade de estragos nos veículos, principalmente, nos 
pneus, só aumenta. Atente!

MAIS RESPONSABILIDADES
Com as folhas de pagamento dos municípios cada 

vez mais inchadas, uma das possíveis mudanças que 
o Governo Federal pretende implantar referente às 
agências do INSS pode acarretar em mais dificulda-
des. Os gestores temem que a União firme parcerias 
para que as Prefeituras disponibilizem espaços, equi-
pamentos e servidores do Poder Municipal para aten-
der a um compromisso que não lhe pertence. Nesta 
semana, prefeitos demonstraram descontentamentos 
em assembleia da Amvarp e do Cisvale.

VERA CRUZ QUER TERRENO DE VOLTA
Hoje, quatro cidades do Vale do Rio Pardo têm 

agências do órgão. Vera Cruz não, mas cedeu no início 
da década um terreno na esquina das ruas Tiradentes 
e Ricardo Otto Albers, no Centro, para uma futura 
construção. Nesse local, porém, nunca foi colocado 
um tijolo sequer. O imóvel segue de propriedade da 
União, segundo a procuradoria jurídica do Município. 
O prefeito Guido Hoff tenta a devolução do espaço.
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