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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Vera 

Cruz - RS. Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte, na Sala de 

Sessões, localizada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1580, com início 

às dezoito horas e sete minutos, o Presidente da Casa vereador Waldir 

Justmann, declarou abertos os trabalhos, sob a proteção de Deus e em 

nome da comunidade. Nesta sessão também se fizeram presentes os 

demais vereadores. Conforme seguem respectivamente: Dalvo Pedro 

Wink (MDB), Eduardo Wanilson Martins Viana (PTB), Flavio Daniel Schunke 

(PDT), Horst Frederico Schuch (Progressistas), José Abrelino da Silva (PSB), 

José Adroaldo da Silva (PSD), Ludwig Conrad (PSB), Marcelo Rodrigues de 

Carvalho (PTB), Maria de Fátima Gomes dos Santos (PT) e Mártin Fernando 

Nyland (PTB). O Presidente cumprimentou os Senhores vereadores, os 

assessores da Casa e os presentes no Plenário. Após, comunicou que 

conforme o artigo 92 do Regimento Interno, ficava dispensado a leitura 

da ata da Sessão anterior, salvo requerimento verbal de 1/3 dos 

vereadores, declarando, portanto, aprovada a Ata da Sessão Ordinária 

de 02 de março de 2020. Dando sequência aos trabalhos, o 1º Secretário 

vereador Horst Frederico Schuch, conforme requerido pelo Presidente, fez 

a leitura das correspondências recebidas: Of. GP. N° 051/2020 

encaminhado pelo excelentíssimo Prefeito Municipal Guido Hoff, datado 

de 09 de março de 2020, no qual consta que com a satisfação de 

cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar, em anexo, para 

apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa, o seguinte 
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expediente: - Projeto de Lei Complementar nº 003/2020, que “Dá nova 

redação ao § 2º, do Art. 45, da Lei nº 1.176, de 31 de dezembro de 1993 

e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 024/2020, que “Autoriza a 

abertura de crédito especial no montante de R$ 42.000,00, autoriza a 

abertura de créditos suplementares no montante de R$ 105.000,00 e dá 

outras providências”; - Projeto de Lei nº 028/2020, que “Cria cargos de 

Nutricionista e de Operador de Máquinas em Geral, extingue cargos de 

Médico Plantonista e Operador de Máquinas, dá nova redação ao Art. 

3º, da Lei no 931, de 20 de agosto de 1991 e dá outras providências”; - 

Projeto de Lei nº 029/2020, que “Autoriza o Município a conceder 

incentivo à empresa DB Tecnologia Acústica Ltda. e dá outras 

providências”. Sendo o que se apresenta para o momento, e certos da 

sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitou para renovar 

votos de consideração e apreço. Of. encaminhado pelos vereadores 

Flávio Daniel Schuncke e José Abrelino da Silva, datado de 09 de março 

de 2020, no qual consta: Indicação nº 006/2020 - os vereadores que estas 

subscrevem, nos termos regimentais propõem, após ouvido o Douto 

Plenário, que a Mesa Diretora deste Poder Legislativo envie 

correspondência ao prefeito municipal, para que estude a possibilidade 

de construir uma Elevada, e, sobre ela, uma faixa de segurança, na Rua 

Dr.Pedro Mueller, nas proximidades do Ginásio Municipal “Guidão”. 

Justificativa: Esta indicação tem como objetivo proporcionar mais 

segurança aos esportistas que usam o ginásio, aos pais que levam seus 
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filhos para creche e as pessoas de modo geral. É importante destacar 

que muitos motoristas transitam acima da velocidade permitida, 

oferecendo riscos especialmente aos pequenos. Of. encaminhado pelos 

vereadores Flávio Daniel Schuncke e José Abrelino da Silva, datado de 

09 de março de 2020, no qual consta: Indicação nº 007/2020 - os 

vereadores que estas subscrevem, nos termos regimentais propõem, 

após ouvido o Douto Plenário, que a Mesa Diretora deste Poder 

Legislativo envie correspondência ao prefeito municipal, para que 

estude a possibilidade de construir uma elevada, pintada com faixa de 

segurança sobre a mesma, na Rua Intedente Koelzer, nas proximidades 

do Mercado Sorriso. Justificativa: Esta indicação tem como objetivo 

proporcionar mais segurança aos transeuntes, pois conforme relatos e 

apelos de moradores da volta, a sinaleira existente logo adianta não 

inibe a alta velocidade que alguns motoristas empregam na via, 

alcançando a velocidade próxima de 100k/h. É importante destacar que 

há uma faixa de segurança no local onde estamos solicitando essa 

elevada, pelo fato de poucos motoristas respeitarem essa sinalização, 

dessa forma com uma elevada e sobre a mesma pintada à faixa de 

segurança entendemos que o problema da alta velocidade se 

resolveria. Por final aguardamos o deferimento do pedido em tela bem 

como resposta se será executado e o tempo estimado para conclusão. 

Of. encaminhado pelo vereador Flávio Daniel Schuncke,  datado de 09 

de março de 2020, no qual consta: Indicação nº 008/2020 - o vereador 
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que esta subscreve, nos termos regimentais propõe depois de ouvido o 

Douto Plenário, que a Mesa Diretora deste Poder Legislativo envie 

correspondência para o prefeito municipal, para que estude a 

possibilidade de colocar um camada das sobras de asfalto, que é 

retirado nas rodovias, no Corredor Albrect, sito no Rincão da Serra. 

Justificativa: Justifica-se o presente pedido pelo fato de ter aumentado 

muito o trânsito de veículos no local, especialmente ônibus que por ali 

passam para recolher pessoas que trabalham nas fumageiras e empresas 

em geral, e assim aumentando significativamente a poeira, que as casas 

tem de ficar sempre fechadas, e mesmo assim a poeira adentra. Sabe-se 

que esse material minimizaria a poeira e assim melhorando a qualidade 

de vida dos moradores enquanto o calçamento não chega. 

Aguardamos deferimento do pedido e sua execução. Of. S/N 

encaminhado pelos vereadores Waldir Justmann e Horst Frederico 

Schuch  datado de 09 de março de 2020, no qual consta: Voto de Pesar 

- os vereadores que este subscrevem propõem, após ouvido o Douto 

Plenário, que a Mesa desta Casa Legislativa, consigne em ata um Voto 

de Pesar pelo falecimento da Sra. ARCENI MARIA ALEXANDER, ocorrido 

no dia 04 de março último, aos 59 anos de idade. O corpo foi velado na  

Comunidade de Linha Andreas em Vera Cruz  e o sepultamento ocorreu, 

no Cemitério  de Linha Andreas em Vera Cruz/RS. Deixando enlutados o 

esposo Ernani Roni Alexander, filho Leandro Darci Alexander e família, 

netas Monique e Nicole, mãe Cacilda Sins, irmãos Lotário e família, 
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Janete e família, Rosane e família, Marguite e família, Sogra Marlise e 

demais familiares e amigos. Requer ainda, o envio de correspondência 

aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Of. S/N 

encaminhado pelo vereador Waldir Justmann, datado de 09 de março 

de 2020, no qual consta: Voto de Pesar - o vereador que este subscreve 

propõe, após ouvido o Douto Plenário, que a Mesa desta Casa 

Legislativa, consigne em ata um Voto de Pesar pelo falecimento da Sra. 

SALUSTIANA DOS SANTOS DE LIMA, ocorrido no dia 02 de março último, 

aos 100 anos de idade. O corpo foi velado na Capela Centro de Vera 

Cruz  e o sepultamento ocorreu, no  Cemitério São José de Linha Henrique 

D'Ávila em Vera Cruz/RS. Deixando enlutados seus filhos José Celi Barbosa 

de Lima, Ozi Barbosa de Lima, Derli Barbosa de Lima, familiares e amigos. 

Requer ainda, o envio de correspondência aos familiares enlutados, 

comunicando-lhes este voto. Feito isso, o Presidente vereador Waldir 

solicitou aos Presidentes das Comissões Permanentes que indicassem os 

relatores aos Projetos recebidos na Casa. A Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação está sob a presidência do vereador Dalvo Wink, que 

iniciou saudando o Sr. Presidente, extensivo aos demais colegas 

vereadores e a colega vereadora, bem como as pessoas que honraram 

com suas presenças; em nome do Assessor Jurídico Dr. Marcelo Schmidt 

e da Diretora da Casa Deise Borges, saudou os demais assessores. 

Destacou ainda a presença de Ivan Marx – Presidente do Partido PDT; da 

Professora Salete Wagner; do Sr. Mário Baumgarten – Presidente do PR e 
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sua esposa Adriana; do Sr. Marinho; do Sr. Vitor Schaefer; do Sr. Paulo Ozi, 

que é seu amigo Paulinho e um dos Líderes do Partido MDB; do Sr. Mário 

Kist; do Sr. Sérgio Torres; do suplente de vereador Jonas Seibert (Juninho) 

e do Sr. Evaldo Helfer. Após, indicou como relator do Projeto de Lei 

Complementar nº 003/2020 e do Projeto de Lei nº 029/2020 a vereadora 

Maria de Fátima; como relator do Projeto de Lei nº 024/2020 o vereador 

Horst Schuch e, como relator do Projeto de Lei nº 028/2020 indicou a si 

mesmo, ou seja, o vereador Dalvo Wink. Em seguida, o Presidente da 

Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação que é o vereador 

Ludwig Conrad indicou como relator do Projeto de Lei Complementar nº 

003/2020 o vereador José Adroaldo; como relator do Projeto de Lei nº 

024/2020 o vereador Marcelo e, como relator dos Projetos de Lei nº 028 e 

029/2020 indicou a si mesmo, ou seja, o vereador Ludwig Conrad. Em 

seguida passou-se para a análise dos Projetos. Inicialmente foi colocado 

em votação o Projeto de Lei nº 021/2020, que “Autoriza o Poder Executivo 

a firmar convênio com a Fundação de Saúde Dr. Jacób Blész, e dá outras 

providências”. Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis 

à aprovação do referido Projeto. A palavra foi disponibilizada e utilizada 

inicialmente pelo vereador Dalvo Pedro Wink. O vereador Dalvo Wink 

iniciou reiterando saudações conforme o protocolo e colocando que 

mais uma vez os vereadores se deparavam analisando Projeto de 

incentivo financeiro a Fundação de Saúde Dr. Jacob Blész. O vereador 

argumentou que se sabe que a Fundação é extremamente importante 
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pelo fato de que mantém um Hospital de portas abertas, bem como é 

muito importante quanto a prestação de serviços que hoje se tem no 

plantão de emergência e de mais exames complementares. Explicou 

que neste Projeto, especificamente, é para ajudar a quitar alguns 

fornecedores, contratar alguns serviços de terceiros e, assim, o Executivo 

entender por bem de se desembolsar mais uma vez valores para manter 

o Hospital de portas abertas. O vereador Dalvo destacou que se sabe 

que diante da dificuldade o valor é pouco, mas, mesmo que se elevasse, 

por três, quatro, cinco vezes este valor de duzentos e quarenta mil, ainda 

assim não se resolveria a situação, porém ele ajuda e muito a manter. 

Admitiu que se tem problemas principalmente no plantão vinte e quatro 

horas, mas, como sempre tem dito, da porta para dentro Vera Cruz tem 

um Hospital nota dez e, quem teve um familiar que lá foi paciente 

(internado), sabe que é verdade o que ele está falando, pois lá dentro a 

qualidade é de primeira, o capricho, a higienização, com o menor risco 

possível de uma infecção, ou de uma contaminação hospitalar. O 

vereador refletiu que se o Hospital não tiver de portas abertas, os 

munícipes terão que buscar em outro município um convênio, 

aumentando as dificuldades, tanto para os pacientes, quanto para os 

familiares que precisam acompanhar estas internações. Frisou que por 

isso vê este Projeto com bons olhos, de mais uma vez se destinar estes 

recursos, bem como logo aí na frente vai ter mais um Projeto com recursos 

da Câmara e da Administração para poder concluir com os 
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equipamentos necessários no bloco cirúrgico dois, e assim se buscar 

definitivamente uma referência, que é o desejo, é o objetivo. O vereador 

Dalvo observou que da maneira que o Hospital está ele tem grande 

dificuldade de se manter financeiramente e, por isto, o único objetivo 

diante da estrutura que se tem é de se buscar referências, a exemplos 

dos hospitais de Candelária, Sinimbu e Rio Pardo e, assim atrair mais o 

“cliente”; afinal, têm pessoas com problemas de saúde, mas estes 

acabam indo para outros municípios porque Vera Cruz não possui 

referência. Reforçou que é muito importante neste momento a 

disponibilização de recursos para poder manter a casa funcionando, 

honrando os compromissos com fornecedores que é muito importante. 

Neste momento saudou o Secretário de Obras e Agricultura Sr. Gilson 

Becker, que também tem se envolvido no hospital, pois, não se mantém 

o hospital funcionando sem os fornecedores e prestadores de serviços, 

ou seja, amanhã ou depois se tem grande dificuldade de adquirir os 

produtos que são extremamente importantes, já que quando uma 

pessoa interna não se sabe qual medicamente ela irá tomar, tendo que, 

portanto, ter à disposição inúmeros medicamentos. O vereador 

referendou o esforço da Administração em injetar mais uma vez estes 

valores, depois de tantos esforços que já foram feitos; citando que com 

a realidade do país em virtude dos baixos repasses do SUS não se tem 

como manter se não houver injeção de dinheiro público. Declarou ser 

sabedor que há inúmeras emendas parlamentares, muitos recursos 
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vindos de emendas federais, mas estes não atingem muitas vezes nos 

momentos que se precisa, como é o de agora. O vereador Dalvo 

também saudou ao Sr. Glicério Johann, ao funcionário da Prefeitura 

Fernando e ao ex-vereador da Casa Sr. Clauderio Ferreira. Dando 

continuidade ressaltou que acompanha nas redes sociais alguns 

questionamentos principalmente referentes ao plantão vinte e quatro 

horas e na sua interpretação o mesmo já melhorou bastante, inclusive 

tendo já alguns elogios, já que de fato se tinha mais dificuldades quando 

estava sob gestão do Hospital Ana Nery. O vereador lembrou que sempre 

disse que da porta para dentro o hospital e dez e citou o caso do seu 

irmão que atuou como Secretário de Saúde em Sapucaia do Sul por oito 

anos, nesta cidade que o hospital é público municipal e que possui um 

orçamente por volta de setenta, oitenta milhões e, enfim, seu irmão lhe 

disse que o Hospital de Vera Cruz nem parece um hospital, devido ao 

capricho, a limpeza, o que não se consegue fazer em Sapucaia, 

admitindo é claro que o Hospital de Sapucaia é bem maior. Mas enfim, 

seu irmão afirmou que o Hospital de Vera Cruz parece mais uma casa de 

família que recebeu um doente, devido a qualidade nos corredores de 

acesso e nos leitos; ou seja, aqui é diferente e, quem conhece outros 

hospitais da região sabe que a higiene, o capricho e o baixo número de 

internados em leitos faz com que se diminui o risco de infecções. O 

vereador Dalvo frisou que por isso defende sempre que o mesmo deve 

se manter de portas abertas para o bem dos munícipes. Dessa forma, 
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agradeceu e encerrou sua manifestação. O Presidente vereador Waldir 

agradeceu a manifestação por parte do vereador Dalvo Pedro Wink e, 

o próximo a se manifestar foi o vereador Flávio Daniel Schunke. O 

vereador Flávio iniciou saudando o Sr. Presidente, os colegas vereadores 

e vereadora, as pessoas anteriormente já saudadas pelo protocolo e, 

pediu licença para saudar novamente o Secretário de Obras Gilson 

Becker, devido a eficiência do serviço que ele presta a comunidade 

vera-cruzense. Em continuidade, ressaltou que gostaria de se solidarizar 

ao comentário do colega vereador Dalvo, pois, se viu que há alguns dias 

atrás Vera Cruz estava apavorada com a Administração do Hospital 

quando a gestão estava por conta do Hospital Ana Nery. O vereador 

argumentou que as reclamações eram muitas e, creditou que todos os 

vereadores devam ter recebido dezenas de reclamações, sendo que lá 

foi injetado dinheiro também; o município nunca deixou de pagar a 

referida Administração e, até por isso se tem o dever, a obrigação de se 

continuar ajudando agora o Hospital. O vereador Flávio rogou para que 

Deus queira que nunca se precise do Hospital, mas observou que só dá 

valor quem realmente precisa, ou seja, quando a doença chega e não 

se sabe o que fazer. Portanto, se o Hospital estivesse fechado, para onde 

se recorreria, indagou. O vereador expressou que a Administração deve 

injetar cada vez mais recursos no Hospital sim e, por isso, anunciou em 

primeira mão que o Deputado Pompeo, do seu partido (PDT), lhe 

encaminhou um whats que estava mandando cem mil reais para o 
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Hospital, destacando que nos Assuntos Pessoais ele leria na íntegra o 

ofício. Dessa forma, o vereador Flávio Schunke agradeceu e encerrou sua 

manifestação. O Presidente vereador Waldir agradeceu a manifestação 

por parte do vereador Flávio Daniel Schunke e, como não houve 

manifestação por parte dos demais vereadores, o Projeto foi colocado 

em votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por 

unanimidade. Após, analisou-se o Projeto de Lei nº 023/2020, que “Fixa o 

limite do dispêndio com a promoção da Caminhada, alusiva a Saúde do 

Trabalhador e dá outras providências”. Os Pareceres das Comissões 

Permanentes são favoráveis à aprovação do referido Projeto. A palavra 

foi disponibilizada e, como não houve manifestação por parte dos 

vereadores, o Projeto foi colocado em votação juntamente com os 

Pareceres e, aprovado por unanimidade. Na sequência foi apreciado o 

Projeto de Lei nº 025/2020, que “Fixa limite de despesas com a Gincana 

Municipal de 2020 e dá outras providências”. Os Pareceres das Comissões 

Permanentes são favoráveis à aprovação do referido Projeto. A palavra 

foi disponibilizada e utilizada unicamente pelo vereador Dalvo Pedro 

Wink. O vereador Dalvo Wink reiterou saudações conforme o protocolo e 

colocou que alguns até poderiam achar um pouco cedo para se tratar 

de recursos para Gincana Municipal, mas, ele confessou aos presentes 

que ele até mesmo estava um pouco preocupado com o atraso deste 

ano em relação a este evento, lembrando que no ano passado nesta 

mesma época já estava com a equipe da comissão formada. O 
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vereador alegou que talvez por este ano ser um período de alternância, 

em que possivelmente o Secretário possa sair para concorrer, enfim, se 

percebe que existe um certo atraso, tanto que os gincaneiros já lhe 

demonstraram preocupação, visto então que no ano passado os 

mesmos já tinham uma referência de direção tomada e organizada 

neste sentido. Sublinhou que o Projeto teria sim o seu aval aos cento e 

vinte mil reais destinados para a gincana, pois acredita ser um evento de 

referência municipal e, até por isso deve se decidir logo se o Secretário 

fica ou sai, ou, quem assumirá esta parte, pois as reclamações dos 

gincaneiros é de que muita coisa já devia ter acontecido e não 

aconteceu. Acrescentou que agora com os recursos aprovados se tem 

a expectativa de que os movimentos em prol do evento irão se 

deslanchar. Dessa forma, o vereador Dalvo Wink agradeceu e encerrou 

sua manifestação. O Presidente vereador Waldir agradeceu a 

manifestação por parte do vereador Dalvo Pedro Wink e, como não 

houve manifestação por parte dos demais vereadores, o Projeto foi 

colocado em votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 

026/2020, que “Fixa o limite do dispêndio com a promoção da 

Programação dos 61 anos do Município de Vera Cruz e dá outras 

providências”. Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis 

à aprovação do referido Projeto. A palavra foi disponibilizada e como 

não houve manifestação por parte dos vereadores, o Projeto foi 
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colocado em votação juntamente com os Pareceres e, aprovado por 

unanimidade. Após, analisou-se o Projeto de Lei nº 027/2020, que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar Operário Especializado, em 

caráter temporário de excepcional interesse público e dá outras 

providências”. Os Pareceres das Comissões Permanentes são favoráveis 

à aprovação do referido Projeto. A palavra foi disponibilizada e utilizada 

pelo vereador Flávio Schunke. O vereador Flávio reiterou saudações e 

expressou que tinha uma dúvida em relação a este Projeto enquanto 

existe em andamento um Concurso Público, onde algumas pessoas 

inclusive já foram chamadas. Neste momento o vereador Dalvo Wink 

solicitou um aparte, que lhe foi concedido. O vereador Dalvo relatou que 

foi buscar informações e lhe foi comunicado que o Sr. Jaci se encontra 

de licença-saúde e, por isso, não é possível nomear um concursado, 

tendo que, portanto, contratar alguém pelo período de seis meses, até 

que o mesmo volte a trabalhar, se puder é claro. Ou seja, é um servidor 

da João Carlos que está de licença-saúde e assim está desprovido 

aquela área de operador de serviços gerais e por isso estão pedindo esta 

contratação emergencial. O vereador Flavio agradeceu o aparte 

explicativo do colega vereador Dalvo e, destacou que não sabia do fato 

porque no Projeto não constava isso, mas que, então, sendo dessa forma, 

seria favorável ao Projeto. Dessa forma, agradeceu e encerrou sua 

manifestação. O Presidente vereador Waldir agradeceu a manifestação 

por parte do vereador Flávio Schunke, bem como pelo aparte do 
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vereador Dalvo Wink e, como não houve manifestação por parte dos 

demais vereadores, o Projeto foi colocado em votação juntamente com 

os Pareceres e, aprovado por unanimidade. Na sequência passou-se 

para os Assuntos Pessoais, onde na tribuna se manifestou inicialmente o 

vereador Flávio Daniel Schunke. O vereador Flávio Schunke iniciou 

reiterando saudações e expressando na tribuna que estava contente, 

pois, pelo que tem conhecimento sobre o PDT nesta gestão municipal e 

em gestão anteriores, pelo que acredita, é uma das primeiras vezes que 

o partido encaminha uma emenda e, este fato acontece somente agora 

não em virtude de que eles não tenham lutado por isso, até porque ele 

tem enviado diversos ofícios para todos os deputados, inclusive os que 

não são de seu partido e que logicamente não lhe encaminhariam. Por 

isso, reforçou a sua satisfação em anunciar que no presente dia ele pode 

ler o ofício que tinha acabado de receber do assessor do Deputado 

Pompeo de Mattos, cuja qual ele leu na íntegra: “Câmara dos 

Deputados – Gabinete do Deputado Pompeo de Mattos – PDT/RS – Of. 

Gab. 461/2020, Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. A Sua Excelência o 

Senhor Flávio Daniel Schunke – vereador municipal – Vera Cruz-RS. 

Assunto: Indicação Emenda para o Município – OGU 2020: Senhor 

vereador, tenho a honra de informar a Vossa Excelência, que indiquei 

para o município de Vera Cruz uma Emenda de Individual 36660001 de 

minha autoria, ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2020, junto ao 

Ministério da Saúde, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para 
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Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em 

Saúde para Cumprimento de Metas – CUSTEIO. O recurso desta emenda 

parlamentar visa atender as necessidades do Município na área da 

Saúde. Com isto, reafirmo o meu comprometimento de levar políticas 

públicas que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores. 

Aproveito a oportunidade para deixar à disposição meu Escritório Político 

em Porto Alegre/RS, bem como o meu Gabinete Parlamentar em 

Brasília/DF para quaisquer necessidades que possamos colaborar. Da 

mesma forma, ressalto o compromisso de manter meu Mandato 

Parlamentar trabalhando em favor das demandas da administração 

municipal e da comunidade de Vera Cruz. Ressalto, que já informamos o 

Executivo Municipal para que proceda com o devido cadastramento da 

referida proposta. Certo de sua atenção aproveito o ensejo para renovar 

meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, 

Pompeo de Mattos – Deputado Federal – Vice-líder PDT-RS”. O vereador 

Flávio salientou que isto os envaidece, os engrandece, ficando contente 

por também conseguir fazer alguma coisa, pois não foi por falta de 

pedido, tanto que até mesmo antes de receber este ofício ele já fez outro 

pedido ao Deputado Pompeo, já que em certo momento o mesmo 

esteve em Vera Cruz e se comprometeu com algo a mais, o que então 

vem sendo lembrado pelo vereador. Dando continuidade, relatou que 

também vinha a tribuna para lembrar um pouquinho do dia anterior, pois 

ele acredita ser uma obrigação lembrar daquelas pessoas que têm amor 
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infinito, que são as mulheres, até porque não existiria o homem sem a 

mulher. Então deixou esta pequena mensagem as mulheres: “Alma de 

Mulher: Nada mais contraditório do que ser mulher; Mulher que pensa 

com o coração; que vive milhões de emoções num só dia e transmite 

cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive 

arrumando desculpas para os erros, daqueles a quem ama. Que 

hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega, diante da 

beleza dos filhos que gera. Que dá as asas, ensina a voar, mas que não 

quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. 

Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba 

mais tais detalhes. Que como numa mágica transforma em luz e sorriso 

as dores que sente na alma, só pra ninguém notar. E ainda tem que ser 

forte para dar os ombros pra quem neles precise chorar. Feliz do homem 

que por um dia souber, entender a Alma da Mulher”. Dessa forma, o 

vereador Flávio Schunke agradeceu e encerrou sua manifestação. O 

Presidente vereador Waldir agradeceu a manifestação por parte do 

vereador Flávio Daniel Schunke e, o próximo a se manifestar foi o 

vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. O vereador Marcelo iniciou 

saudando Sr. Presidente, os demais colegas vereadores e os senhores e 

senhoras presentes na Sessão. Em continuidade, externou que 

novamente vinha a esta tribuna falar de um assunto muito delicado, que 

é a saúde de Vera Cruz. Lembrou que ainda durante a Sessão esse 

assunto já havia sido debatido por colegas vereadores e, que então, 
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neste momento ele iria expor uma situação que presenciou durante a 

semana. O vereador frisou que todos sabem que ele sempre foi defensor, 

bem como sempre tentou buscar verbas com os deputados do seu 

partido para o Hospital Vera Cruz, a exemplo disso é que nos próximos 

dias estarão anunciando mais um valor de duzentos mil reais, já 

confirmado pelo Deputado, a ser entregue diretamente ao Hospital. 

Observou que na presente noite foi aprovado nesta Casa um valor de 

duzentos e quarenta mil reais, bem como o colega vereador Flávio 

Schunke acabara de anunciar mais cem mil reais do Deputado Pompeo 

de Mattos do PDT; assim como também se tem conhecimento de mais 

cem mil reais oriundos do Deputado Carlos Gomes do PRB e, inclusive o 

Presidente do Partido no Município, Sr. Mário Baumgarten, também 

estava presente na Sessão, juntamente com a sua esposa. Mas enfim, 

totalizando uma previsão de seiscentos e quarenta mil reais para o 

Hospital Vera Cruz para este ano. Por outro lado, o vereador alegou que 

precisava então relatar, ou, desabafar sobre o caso ocorrido nesta 

semana com um familiar seu junto ao Hospital, recordando que há pouco 

tempo se tinha o sério problema para internar devido a gestão do 

Hospital Ana Nery e, então com a saída destes gestores se viu uma 

melhora dos médicos, sendo que inclusive ele já havia dito na tribuna que 

existiam sérios atritos entre os médicos e a antiga gestão, porém, ainda 

deve se procurar uma maneira para utilizar bem estes recursos. Explicou 

que o seu tio deu entrada no Hospital na última terça-feira as nove horas 
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da noite, pois teve um AVC e o SAMU teve que buscá-lo em casa. O 

vereador Marcelo declarou que chegou no Hospital por volta das vinte 

duas horas e trinta minutos e por lá ficou até por volta das duas horas e 

meia da manhã, período no qual o médico que deixou seu tio em 

observação relatou que o mesmo teria que fazer uma ressonância no dia 

seguinte. Segundo o vereador até aí tudo certo, porém, já pela manhã, 

por volta das sete e meia, a sua prima que também é enfermeira no 

Hospital Santa Cruz o ligou dizendo que estava com um sério problema 

no Hospital Vera Cruz, pois havia trocado o médico as sete horas da 

manhã e, como o exame seria particular, uma vez que a família já havia 

marcado a ressonância, provavelmente não iriam liberar a ambulância 

para levá-lo. Segundo o vereador Marcelo, este fato já havia sido 

comentado em uma outra ocasião para a Secretária, durante reunião 

com os vereadores, quando a mesma não soube dar uma justificativa, 

mas enfim, neste caso de agora, em questão de quinze minutos foi então 

disponibilizada a ambulância e seu tio conseguiu ir para Santa Cruz 

realizar o exame. Já pela tarde, por volta das treze horas e trinta minutos, 

quando novamente trocou o médico plantonista, este médico que não 

era brasileiro, apesar de ter uma boa vontade, era notável que o mesmo 

não tinha conhecimento da região quanto a questão de como transferir 

um paciente. O vereador lembrou que ele mesmo já teve a 

oportunidade de trabalhar na ambulância num período de um ano, 

como motorista, quando fez vários plantões, mas enfim, então ele 
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questionou o médico do porquê de não transferir o paciente para algum 

hospital de referência, fato este que até as cinco horas da tarde não foi 

colocado no Gerint, e acredita até que o médico nem sabia o que era 

Gerint. Neste momento solicitou o espaço do vereador Mártin Nyland, 

que o concedeu. Por outro lado, deixou registrado seu reconhecimento 

a equipe de enfermagem e a chefe de enfermagem Sra. Elisane, bem 

como a enfermeira Ana Paula, cujas quais não mediram esforços, 

citando ainda que a chefe de enfermagem foi embora somente as dez 

horas da noite, quando alterou o médico plantonista e após ser lançado 

no Gerint, se conseguiu uma vaga em Passo Fundo e o paciente foi então 

transferido neste horário. O vereador Marcelo destacou que o Dr. Márcio, 

que assumiu as sete horas da noite o plantão, que merece seu 

reconhecimento, pois é um médico novo e que entende bastante do 

assunto, enfim, este médico pegou toda a equipe de enfermagem e 

ficou até as nove horas da noite entubando e preparando o paciente 

para ser transferido, enquanto que na recepção devia ter uns dez, quinze 

pacientes esperando consultas, inclusive meio nervosos, já que não 

sabiam o que estava acontecendo. Observou que seria tão fácil alguém 

da recepção ir até ali e explicar para estes outros pacientes, o que ele 

(Marcelo) mesmo fez na hora, pedindo um pouco de calma e todos 

entenderam e acompanharam quando o SAMU veio de Santa Cruz para 

transferir o paciente para Passo Fundo. O vereador colocou que a notícia 

que se tem deste paciente então é que só está se esperando o 
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falecimento do mesmo, porque a princípio o mesmo pode ter tido morte 

cerebral e, que inclusive possa ter saído deste jeito já de Vera Cruz. O 

vereador Marcelo sublinhou que a sua indignação é que todos os 

vereadores estão trabalhando, buscando verbas. Neste momento citou 

que inclusive o colega Presidente vereador Waldir Justmann já foi 

Secretário de Saúde e passou inúmeras horas, inúmeras noites no Hospital 

Vera Cruz, afinal, este também deveria ser o papel da atual secretária de 

saúde, de tentar alguma transferência, enfim, buscar recursos para os 

pacientes, mas, então, a única pessoa que mostrou real preocupação 

com o caso foi a Chefe de Enfermagem do Hospital Sra. Elisane, que 

poderia ter saído as dezenove horas do serviço e permaneceu lá até as 

vinte e duas horas. Explicou ainda que Cachoeira que seria referência 

neste atendimento negou e, por isso, seu tio teve que ser transferido para 

Passo Fundo. O vereador Marcelo ressaltou que fica triste com tudo isso, 

pois inclusive o médico do SAMU teria lhe dito que a família teria que ter 

consciência que talvez o paciente não aguentaria a viagem até Passo 

Fundo e que o mesmo deveria ter sido transferido já no período da 

manhã, mas, então, somente foi colocado no sistema do Gerint por volta 

de cinco e meia da tarde, surgindo então a vaga por volta das seis e dez 

da tarde. Creditou que os vereadores têm que sim buscar recursos, mas 

que há sim questões a serem verificadas, como referência, alguns 

médicos que deixam a desejar, enfim, pessoas estão morrendo e 

provavelmente o seu tio seria mais um. Ou seja, declarou que será 
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parceiro para buscar mais verbas e incentivos, porém lá há pessoas que 

recebem altos salários; no grupo do whats há alguns dias seria feito uma 

enquete indagando quem conhece a Secretária de Saúde de Vera Cruz, 

pois deveria sim ser papel da mesma estes fatos, sendo que em nenhum 

momento de terça-feira a quarta-feira de noite ele viu a Secretária 

presente junto ao Hospital Vera Cruz. O vereador reforçou que fica seu 

sentimento de revolta, já que se as devidas providências tivessem sido 

tomadas pelas pessoas responsáveis, ou se pelo menos elas estivessem 

em Vera Cruz, talvez hoje o laudo médico teria outras informações. 

Salientou novamente que é parceiro, juntamente com o partido do PTB 

para buscar recursos sim, porém, deverá ser fiscalizado um pouco mais, 

já que há pouco tempo também se trocaram alguns funcionários, com 

indicações talvez e, estão recebendo altos salários junto ao Hospital Vera 

Cruz. Dessa forma, o vereador Marcelo de Carvalho agradeceu e 

encerrou sua manifestação. O Presidente vereador Waldir agradeceu a 

manifestação por parte do vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho e, 

o próximo a se manifestar foi o vereador Dalvo Pedro Wink. O vereador 

Dalvo Wink iniciou reiterando saudações conforme o protocolo e 

colocando que o fazia vir a esta tribuna era demonstrar um pouquinho 

da preocupação desta Casa Legislativa com esta estiagem prolongada. 

O vereador destacou que alguns possam até não ter feito ainda uma 

análise do grande problema que está se enfrentando e que ainda vai se 

enfrentar. Externou que ficou feliz com os recursos que foram anunciados 
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pelo colega vereador Flávio, oriundos do Deputado Pompeo de Mattos, 

que é um Deputado popular, uma pessoa bastante querida, pelo qual 

ele nutre um carinho especial, até mesmo porque já foi seu candidato a 

Vice-Governador uma vez e que hoje está voltando então o seu olhar 

para Vera Cruz. Recordou que o vereador Marcelo também anunciou 

recursos vindos de outros Deputados, como do Deputado Carlos Gomes, 

do PRB, que está representado nesta Sessão pelo Presidente do Partido 

Municipal Sr. Mário; assim como o MDB também conseguiu recursos para 

o Conselho Tutelar, que tem um trabalho muito importante, que é um 

trabalho preliminar para se evitarem outros problemas, enfim, se 

conseguiu cento e vinte mil reais junto ao Deputado Alceu Moreira para 

se investirem em equipamentos, veículos, e no que for preciso para o 

Conselho Tutelar. Dando continuidade, reforçou a sua preocupação 

com a estiagem, pois há grandes problemas hoje, como haverá amanhã 

e nos próximos meses, ou seja, infelizmente, o empobrecimento do interior 

também irá refletir na cidade. O vereador Dalvo recordou que muitas 

vezes já falou que o município tem mantido seu crescimento em 

sequências anuais nos valores de seus orçamentos, com a garantia e a 

estabilidade que sempre vem do meio rural. Ou seja, os prestadores de 

serviço oscilam muito o ISSQN e quando algumas obras de maior 

montante acontecem, aumenta-se a arrecadação com o recolhimento 

da prestação de serviços. Assim como o comércio também oscila; a 

indústria muito mais quando se aumenta o estoque e se diminui a 
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comercialização, inclusive as vezes gerando um faturamento negativo, 

ou baixo, enfim, cabendo ao setor primário, a agricultura, manter os 

valores anualmente, que fazem com que o retorno do valor agregado 

seja bom para Vera Cruz. O vereador alegou que este ano está se 

entrando para o quinto mês sem chuvas boas, ou seja, desde final de 

outubro, pois tanto novembro, dezembro, janeiro e fevereiro tiveram 

chuvas bem abaixo da média, gerando preocupação. Observou que o 

Secretário Gilson tem tomado todas as providências possíveis no controle, 

bem como também chamando a população para participar no 

cuidado com o consumo da água, realizando também um trabalho na 

cabeceira do Arroio Andréas, fazendo lá os taludes, as beiras de bueiro, 

para poder aumentar a captação de água, que é fundamental para se 

prevenir ali na frente para os dias difíceis que ainda virão. O vereador 

Dalvo ressaltou que também sabia que o parque de máquinas estava 

sendo destinado para as “águadas”, para poder ainda salvar aqueles 

agricultores que têm os animais que precisam de água. Externou que 

inclusive no presente dia ele (Dalvo) foi convidado para a primeira 

reunião do IBGE que terá neste ano, que acontecerá na próxima quarta-

feira. Relatou então que ele dizia que não fazia mais parte do Sindicato, 

entidade que ele sempre representava, mas então lhe teriam dito que 

precisam dele nesta reunião, para se juntar todas as forças vivas do 

município, e que, portanto, era pra ele ir representando a Câmara, ou 

como produtor rural, enfim, que era para ele ir na reunião para somar 
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forças nesta primeira reunião, já que se sabe os problemas que irão ser 

enfrentados. Por isso, quanto mais informações se juntar, melhor será. O 

vereador Dalvo expressou que também questionou o Secretário e o 

mesmo lhe dizia que ainda não há homologação Federal da situação de 

emergência, mas que já havia sido feito a vistoria, com o levantamento 

de dados e apontamento de prejuízos e, com certeza amanhã ou depois 

será homologado, o que é muito importante. O vereador frisou que 

também conversou com o Deputado Edson Brum no último final de 

semana, Deputado que assumiu a presidência da Comissão da 

Agricultura na Assembleia Legislativa, sobre a importância que tem de o 

Estado voltar seus auxílios para os municípios, naquilo que se possa fazer, 

assim como a União aceitar os decretos de emergência para poder 

prorrogar as dívidas dos agricultores. Caso contrário, de forma oficial, 

muitos agricultores não terão crédito para a próxima safra; e, não é que 

não vai ter recursos, mas sim os agricultores não terão mais capacidade 

de endividamento, não conseguindo mais adquirir, pois quem conhece 

financiamento sabe que é necessário ter um limite disponível para se ter 

o financiamento e, como terá ainda uma carga de dívidas que ainda 

não se conseguiu pagar, não poderá acessar outra linha de crédito para 

plantar a outra safra, ou seja, as consequências são muito grandes. O 

vereador Dalvo afirmou que é necessário juntar esforços e ajudar o 

Secretário nas frentes que o mesmo está tomando, para fazer também 

com que a população se conscientize ainda mais sobre a importância 
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de cuidar dos recursos hídricos, da água, de não desperdiçar e se voltar 

o parque de máquinas para o meio rural, bem como é importante juntar 

esforços com os Deputados para intermediar algumas prorrogações a 

nível Federal, onde estão os grandes endividamentos. O vereador 

justificou que não adianta se empenhar com o Sicredi, se lá da Lei 

Federal, onde se toma o dinheiro do BNDS emprestado, enfim, se a Lei 

Federal prorrogar, também se prorroga para os agricultores; assim como 

também não adianta ir atrás do Banrisul, onde se tem um limite mínimo 

de crédito financiado; ou seja, deve se bater no Banco do Brasil, em Leis 

Federais, onde há dinheiro que sai do BNDS para financiar as lavouras em 

sua maioria. Destacou que mesmo que haja um limite de seguro em 

algumas propriedades, este não irá cobrir os custos de produção, nem o 

arrendamento de quem arrendo terra, ou seja, a coisa é muito séria e é 

preciso sim se unir esforços neste momento, pedindo a Deus para que dê 

proteção e mande uma chuva o mais breve possível. Dessa forma, o 

vereador Dalvo Wink agradeceu e encerrou sua manifestação. O 

Presidente vereador Waldir agradeceu a manifestação por parte do 

vereador Dalvo Pedro Wink, último vereador inscrito para se manifestar 

nos Assuntos Pessoais. Sendo este o último ato da Sessão, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e, comunicou que a próxima Sessão 

Ordinária desta Câmara de Vereadores se realizará no dia dezesseis de 

março de dois mil e vinte, com início às dezoito horas, no local de 

costume. Com a bênção de Deus, declarou encerrada esta Sessão 
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Ordinária às dezoito horas e cinquenta e seis minutos. Após lida e 

aprovada, esta Ata vai assinada pelo Presidente, Secretário da Mesa e 

demais Vereadores que o desejarem. 

 

   ________________________________                       ______________________________ 
    Waldir Justmann                                               Horst Frederico Schuch     

     Presidente                                                             1º Secretário 


