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BOM PARA O TRÂNSITO
Uma indicação apresentada na Câmara de Vera 

Cruz, na sessão de segunda-feira, se colocada em 
prática, vai contribuir para o trânsito local. A sugestão 
de Flávio Schunke é que os semáforos sejam instala-
dos - e transferidos os existentes - para após o cruza-
mento. A justificativa é de que motorista terá melhor 
visão do sinal, assim como o pedestre. Quem trafega 
pela Cláudio Manoel, no cruzamento com a Thomaz 
Gonzaga, por exemplo, já percebe o quão bom isso 
é. O Departamento de Trânsito fará avaliação técnica 
sobre a viabilidade.

AGORA VAI, ESPERAMOS!
Na última sexta-feira, a coluna repercutiu o pedido 

de vista do vereador Marcelo Carvalho para o projeto 
que busca isentar o aluguel da nova empresa que vai 
administrar o Quiosque da Praça de Vera Cruz. Nos 
bastidores, a informação era de que Marcelo fez o pe-
dido com o objetivo de retardar a votação. Segundo 
ele, não. E argumentou que só pediu vista porque a 
Prefeitura enviou “em cima da hora” a justificativa do 
projeto que iria à votação na quarta-feira, já que havia 
problemas na redação e foram necessárias correções. 
“Esse foi o motivo de pedir vista, porque a comissão não 
pôde dar parecer sobre a nova justificativa”, afirmou o 
parlamentar. O projeto deve ir à votação na próxima 
semana, com essa justificativa que “chegou em cima da 
hora”. Mas, agora, melhor verificada pelos vereadores. 
É só a partir da aprovação do projeto que o edital de 
concessão do Quiosque, fechado desde julho, pode 
ser publicado.

SEM VOTAÇÃO
A nova lei para regulamentação dos aplicativos de 

transporte, em Santa Cruz do Sul, que deveria ser vo-
tada na última segunda, não foi. O motivo: que o texto 
é inconstitucional, segundo parecer da comissão, e que 
deve sofrer novos ajustes - sim, ele já passou por várias 
mudanças. O projeto, então, retornou à Prefeitura. No 
entanto, o entendimento da Procuradoria Jurídica é 
de que o projeto seja votado da maneira que está. Os 
vereadores, porém, podem apresentar emenda. A pre-
visão de votação do projeto, cujas mudanças não im-
pactam diretamente nos passageiros, mas beneficiam 
os motoristas do transporte, é na próxima segunda. 

COBRANÇAS AO GOVERNO
Dissertar sobre política, fazer cobranças sobre aquilo 

que caminha a passos lentos. Eis alguns dos papéis do 
jornalismo. E no início da semana, o repórter especial 
do Fantástico, Marcelo Canellas, reafirmou a premissa, 
durante passagem por Santa Cruz. Disse que muito já 
foi cobrado por políticos e pelo Poder Público. “Por que 
você não fala bem do governo, das coisas positivas?”, 
indagaram a ele. Sabe a resposta de Marcelo? “É obri-
gação do Poder Público fazer coisas boas, não virtude. 
O errado é que precisa ser cobrado”, disparou. Conti-
nuamos, com educação e respeito, fazendo cobranças.
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