
O vendaval trouxe pre-
juízos a produtores de 
tabaco. Conforme a 
Afubra, 15 estufas com 
tabaco sendo curado 
foram destelhadas em 
Vera Cruz e Vale do Sol. 
Já outros municípios da 
região tiveram prejuízos 
com a queda de granizo. 

MAIS DANOS

Temporal provoca 
prejuízos na região
Raios ocasionaram 
danos em residência e 
morte de animais em 
Vera Cruz. Lavouras 
também sofreram
com os fortes ventos

Descarga provocou danos em casa de Linha Andréas
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A semana foi de escu-
ridão durante o dia, 
temporal e estragos 

no Vale do Rio Pardo. Na ter-
ça-feira, pelo menos 13 casas 
foram destelhadas em Santa 
Cruz do Sul, sendo Arroio 
Grande, Bom Fim, Aliança, 
Residencial Viver Bem, Senai, 
Bom Jesus e Cerro Alegre Bai-
xo os mais atingidos. O vento 
forte e a chuva derrubaram 
ainda quatro árvores e um 
poste de iluminação pública.

Em Vera Cruz, o temporal 
causou prejuízos a uma fa-
mília de Linha Sítio. Um raio 
atingiu uma vaca prenha e 
um boi de canga, matando os 
animais. Segundo o proprietá-
rio, Luciano Buboltz, era por 
volta das 15 horas quando 
sua mãe percebeu o ocorrido 
e o avisou. “É um prejuízo 
muito grande pra nós e uma 
tristeza, pois quem cuidava 
dos animais era minha mãe, 
que está aposentada e tinha na 
lida com os bichos uma forma 
de se distrair”, conta Luciano.

NA QUARTA-FEIRA
Uma casa foi atingida por 

um raio na manhã de quarta-
feira, em Linha Andréas, no 
interior de Vera Cruz. Confor-
me o Corpo de Bombeiros, o 
raio caiu sobre uma garagem 
e provocou incêndio. No mo-
mento do ocorrido, apenas a 
proprietária Tatiane Schmitt 
estava no local, com a filha 
Lívia, de quatro meses. O ma-
rido, Jardel Schmitt, já havia 
saído para trabalhar e a filha 
Eduarda, de 13 anos, estava 
na escola. 

A suspeita dos bombeiros 
é que a fiação de uma antena, 
ao receber a descarga, tenha 
conduzido a eletricidade até 
um modem que estava no 
interior da residência. O iní-

LUCIANA MANDLER

Projeto de Resolução nº 005/2019, que trata 
sobre a realização de Sessão Solene alusiva aos 
100 anos de atuação do Banco Cooperativo Sicredi 
no Vale do Rio Pardo. A solenidade ocorrerá no dia 
4 de novembro, às 19 horas, nas dependências do 
Plenário Ervino José Schaefer.

Projeto de Lei Legislativo nº 021/2019, que 
denomina de Rua Ivo Meinhardt via pública do 
Município.

Projeto de Lei Legislativo nº 024/2019, que 
equipara os vencimentos do Cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais do Poder Legislativo com os venci-
mentos dos servidores do Poder Executivo.

Projeto de Lei nº 140/2019, que autoriza a aber-
tura de crédito suplementar no montante de R$ 
3.099,00, valor que será destinado ao pagamento 
de serviços prestados pela Associação Pró-Ensino 
de Santa Cruz do Sul (Apesc).

Projeto de Lei nº 141/2019, que autoriza a aber-
tura de crédito suplementar no montante de R$ 
333.800,00, valor que será destinado para o custeio 
da folha de pagamento.

Projeto de Lei nº 142/2019, que autoriza a 
abertura de crédito suplementar no montante de 
R$ 6.200,00.

Projeto de Lei nº 144/2019, autoriza o Poder 
Executivo a doar anualmente cerca de 450 litros de 
combustível, do tipo óleo diesel, para o Grupamento 
de Bombeiros de Vera Cruz.

Projeto de Lei nº 148/2019, que trata sobre a 
concessão onerosa do Centro de Informações Tu-
rísticas/Quiosque da Praça.

MOÇÃO CONGRATULATÓRIA
O Poder Legislativo fez a entrega de uma Mo-

ção Congratulatória ao Grupo Amigas do Bem, 
de Linha  Henrique D’Ávila, que há cerca de dois 
anos, realiza de forma voluntária o trabalho de res-
gate de pacientes dependentes de medicamentos 
antidepressivos e de ansiedade, e aos alunos e 
professores que sagraram-se Campeões do 6º Con-
curso de Redação, que neste ano teve como tema 
Tributação e Cidadania. O concurso é promovido 
pelo Comitê Tributário Permanente de Santa Cruz 
do Sul, formado por um conjunto de entidades e 
agentes públicos que se reúnem periodicamente 
para debater temas vinculados à tributação e à 
aplicação de recursos públicos.

MOÇÃO DE APELO
Dalvo Pedro Wink (MDB) e Eduardo Wanilson 

Martins Viana (PTB) enviaram uma Moção de Apelo, 
solicitando a criação de uma Patrulha Escolar Co-
munitária, em um convênio entre escolas públicas 
estaduais e municipais e Brigada Militar.

Dalvo Pedro Wink (MDB), Flávio Daniel Schunke 
(PDT), José Abrelino da Silva (PSB) e José Adroaldo 
da Silva (PSD), enviaram Moção de Apelo contra a 
PEC 280/2019, que altera a Constituição Estadual, 
dispensando a consulta plebiscitária para a venda 
de estatais, como é o caso do Banrisul, Corsan e 
Procergs.
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ENFOQUES DA CÂMARA

PODER LEGISLATIVO DE VERA CRUZ 
direcaocamara@veracruz.rs.leg.br

cio do controle das chamas 
foi feito por Cleber e Celso 
Schmitt, irmão e pai de Jardel, 
que moram ao lado. Eles uti-
lizaram extintores da Escola 
São Sebastião, localizada em 
frente à residência, e um ex-
tintor que estava dentro do 
carro de Celso. Com a chega-
da da guarnição, o restante 
do incêndio foi controlado. 
Os danos foram apenas mate-
riais. O forro PVC da garagem 
foi consumido pelas chamas 
e caiu, mas as chamas foram 
extintas antes de alcançarem o 
restante da residência. 

RIO PARDINHO 
FORA DO LEITO
A forte chuva fez o Rio Par-

dinho sair do leito na noite de 
quarta-feira, em Santa Cruz. 
Moradores do bairro Várzea, 
principalmente do final da rua 
Irmão Emílio, ficaram ilhados. 
Uma equipe da Defesa Civil 
auxiliou no transporte das 
pessoas, com o caminhão do 
órgão. Conforme o coorde-
nador, tenente José Joaquim 
Dias Barbosa, o Rio Pardinho 

atingiu a altura máxima de 
7,40 metros e saiu do leito por 
volta das 22h30min. Ontem, 
ele recuou. 

DONA JOSEFA
Está interrompido o tráfego 

na estrada de Linha Dona 
Josefa, em Vera Cruz, entre o 
Corredor Wietzke e a estrada 
de Sete de Junho, acima da 
Cascata Cantinho Colonial. 
O excesso de chuvas causou 
problema na galeria de um 
bueiro. Há risco de desmoro-
namento. Segundo a Prefeitu-
ra, o conserto no local será rea-
lizado assim que as condições 
climáticas permitirem.


