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SECRETÁRIA CRITICADA
A postura técnica da secretária de Saúde de Vera 

Cruz, Liseana Flores, pautou novamente a tribuna da 
Câmara. Eduardo Viana não escondeu o descontamen-
to, tampouco deixou de expressar sua opinião. “Não 
podemos aceitar uma secretária dizer que seu trabalho 
é técnico. Técnico não tem sangue, sentimento, compai-
xão por quem está passando por um momento difícil”, 
disse ele, lembrando uma das declarações de Liseana, 
em reunião oportuna, de que seu trabalho é pautado 
por diretrizes e que pouco fala com pacientes. “Secre-
tário precisa ouvir a comunidade”, pontuou o vereador.

POSTURA SERÁ MANTIDA
Desde quando assumiu a Saúde, em dezembro de 

2017, Liseana tem sua conduta profissional pautada 
pelo teor técnico. E não esconde isso, tendo respaldo, 
inclusive, do Prefeito. Questionada sobre uma possível 
mudança de atitude para evitar “falatórios” na Câmara, 
Liseana disse que não cabe a ela censurar ou tentar 
coibir a fala de ninguém. “O respeito é e sempre será 
fundamental na construção de qualquer linha de diálo-
go”, mencionou, pontuando que a sua gestão técnica 
não pode ser considerada isoladamente e que, além 
dela, a Secretaria é constituída de outros profissionais 
de semelhante experiência, formação e atuação. “Trata-
se, para tanto, de uma postura coletiva de trabalho”, 
finalizou.

ENSAIO PARA A POLÍTICA
A eleição do Conselho Tutelar, para alguns, é um 

ensaio à entrada na política. Atual vereador em Vera 
Cruz, Marcelo Rodrigues de Carvalho foi o mais votado 
na eleição anterior do Conselho, em 2015. Teremos no 
ano que vem algum dos cinco eleitos no fim de sema-
na disputando o Legislativo? O mais votado, Sandro 
Schipper, é incisivo: diz que não. E os demais? Lucas 
Patrick dos Santos Gonçalves, por exemplo, já foi can-
didato em 2016. 

SAÍDA DO PSL
A desfiliação de membros do PSL indica uma possi-

bilidade de candidatura à Prefeitura de Santa Cruz. No 
início do mês, parte da Executiva Municipal do partido 
anunciou saída da sigla de Jair Bolsonaro. O motivo 
divulgado foi que não concordam com convicções, 
ideologias e princípios do PSL. No entanto, no bastidor, 
a informação é outra: que esses desfiliados querem 
estar ao lado do candidato que Telmo Kirst apoiar. E 
o PSL não está convicto disso. Recentemente, apenas 
confirmou apoio institucional a Telmo, mas nada quan-
to ao ano que vem. Ao que tudo indica, a sigla quer 
candidatura própria.

DECISÃO LOGO ALI
Até o final de outubro, definições quanto à pré-can-

didatura devem ocorrer em Santa Cruz. O presidente 
estadual da sigla, Nereu Crispim, e o secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande 
do Sul, Ruy Irigaray, devem participar de encontro no 
município.
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