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Ginásio nem chegou a ser inaugurado
É um absurdo o que nossos governantes fazem com o 

dinheiro público. Um exemplo disso foi mostrado pela 
vereadora Elaine de Moraes (Cidadania) na sessão da Câ-
mara. O ginásio da escola Antônio Joaquim Henriques, 
no Bairro Centenário, foi construído em um espaço fora 
da escola e nem chegou a ser inaugurado, sendo que con-
sumiu quase R$ 1 milhão dos cofres do governo.

Mariza busca ajuda financeira 
para a educação

A prefeita de Urubici, Mariza Costa (PP), e 
o presidente da Câmara de Vereadores, Lucas 
Warmling, estiveram na sede do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação, em Bra-
sília, na segunda-feira (7) para entregar o pro-
jeto para construção de uma nova sede para a 
Escola Valdirene Arruda da Cunha Borguezan; 
aquisição de mobiliário escolar; aquisição de 
um ônibus escolar; dentre outras necessidades 
como material didático e pedagógico. Sem os 
recursos federais, o município não tem condi-
ções de tocar tais obras.

Atividade de Leandro está ameaçada
Flagrante do vereador Leandro do Amendoim ven-

dendo moranguinhos na sinaleira do cruzamento da 
Sempre Verde, em plena sexta-feira à tarde. Não que ha-
ja alguma coisa errada com isso, porque os vereadores 
que têm atividades ou empregos continuam exercendo 
paralelamente ao mandato, mas pelo ineditismo mes-
mo. Aliás, a Câmara está discutindo a regulamentação 
da atividade dos ambulantes e Leandro, certamente, é o 
maior interessado neste debate. Contudo, não lembro de 
vê-lo discutir a respeito e nem a mesa da Casa teve inte-
resse em ouvi-lo. Pelo que está exposto no projeto, estes 
vendedores das sinaleiras não poderão mais fazer isso. 
Leandro perderá seu ganha pão, sendo que há anos ob-
tém seu sustento com essa atividade.

Política
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Olivete Salmória

Um circo... Na sessão da Câmara desta segun-
da-feira, o vereador Freitinhas (MDB) entrou 
com uma indicação solicitando ao secretário da 
Saúde para que estendesse a vacinação aos tra-
balhadores na coleta de lixo da cidade. Quando 
aprovada, o presidente da Câmara, Gerson dos 
Santos, lhe parabenizou porque seu pedido já ti-
nha sido atendido. Nada demais, se o governo já 
não tivesse liberado a vacinação a esses traba-
lhadores ainda na tarde de terça-feira.

A verdade... O secretário municipal de Águas 
de Saneamento (Semasa), Jurandi Agustini, em 
ofício remetido à Câmara, informou que a Se-
masa não tem nenhuma relação com as obras do 
complexo Ponte Grande. Já o prefeito, na justi-
ficativa ao Projeto de lei nº 063/2021, sustentou 
que as despesas do complexo Ponte Grande es-
tão sendo executadas e controladas pela Semasa. 
Em razão disso, a vereadora Suzana Duarte está 
questionando qual das informações é verdadeira. 
Pelo visto os membros do executivo não estão fa-
lando a mesma linguagem. Cada um joga a res-
ponsabilidade para outro.

Falta médicos... Mais de três mil exames es-
tão represados no Hospital Tereza Ramos por 
falta de laudo. Este problema vem ocorrendo há 
tempos. Não tem médico radiologista suficiente 
para atender a demanda dos exames por ima-
gem. São apenas três e a unidade tem tentado 
contratar mais, mas não há interesse dos profis-
sionais. O diretor Maurício Batalha diz que “che-
gamos a ter mais de 5 mil exames sem laudos, 
atualmente temos aproximadamente 3 mil. Es-
tamos tentando resolver este grande problema, 
com radiologistas das equipes dos outros hos-
pitais públicos da Secretaria, atualmente temos 
dois médicos do Hospital Celso Ramos laudando 
por telemedicina e nos próximos dias devemos 
ter mais três médicos do Hospital Infantil Joana 
de Gusmão,” disse ele.

As emendas liberadas... A deputada federal 
Carmen Zanotto indicou para Lages mais de R$ 
5,3 milhões em emendas individuais para 2021. 
Somente para a Saúde serão mais de R$ 2,5 mi-
lhões para o custeio de despesas e serviços, aqui-
sição de uma ambulância e um veículo para o 
transporte de pacientes TFD. Os demais recursos 
são para a infraestrutura, esporte, Conselho Tu-
telar e castração de animais, entre outros. Vale 
lembrar que cada deputado tem direito a R$ 15 
milhões em indicações de emendas.

Sobre ocupação da nova ala... Diretor do 
Hospital Tereza Ramos, Maurício Batalha, es-
clarece que “apenas o 3º andar da ala nova está 
sendo utilizado, com 26 leitos de UTI Covid. O 
1º andar será utilizado neste momento de pan-
demia como UTI Covid (20) leitos e o 2º andar 
como Enfermaria Covid (30) leitos. Sobre a ocu-
pação da Regional de Saúde, o espaço deverá ser 
no subsolo em local a ser adequado, não impli-
cando em nenhuma redução de serviços já pros-
pectados para a nova ala. Em relação a emer-
gência, provavelmente a mesma seja implantada 
conforme projeto original. Devemos ter emer-
gência oncológica, obstétrica e ginecológica, e, 
devemos junto com os setores de saúde discutir 
se mais especialidades deverão ser implantadas 
neste setor do Hospital Tereza Ramos. Deixando 
claro que para a implantação da emergência e 
de novos serviços sempre há necessidade de con-
tratação de mais profissionais, e neste momento 
temos aberto vários processos seletivos e a con-
tratação de médicos especialistas têm, muitas ve-
zes, não apresentado interessados.”

Está faltando a 
participação popular

Vereadores estiveram reu-
nidos com representantes 
do Conselho de Feiras de 
Artesanato de Lages que, 

entre outras coisas, querem que a 
atividade seja desvinculada do pro-
jeto de regulamentação da ativida-
de dos ambulantes. Querem que se 
faça um substitutivo para contem-
plar a atividade dos artesãos, pois 
esses estão ligados ao aspecto cul-
tural da cidade. Um dos questio-
namentos dos artesãos se refere à 
falta da participação do poder pú-
blico municipal junto ao Conselho 
Municipal de Cultura. Segundo 
eles, tal dispositivo passa por um 
processo de desarticulação, já que 
a prefeitura ainda não indicou re-
presentantes. Inclusive, quem de-
veria presidir o Conselho seria o 
superintendente da Fundação Cul-
tural de Lages. Aliás, esta questão 
dos conselhos está hoje complica-
da e gerando muita discussão en-
tre os vereadores. Eles foram  in-
troduzidos na Constituição como 
forma de promover a participa-
ção popular na administração e 
devem existir nas principais áre-
as, ditando as políticas públicas 
de cada setor. Contudo, em Lages, 
são poucos os conselhos que fun-
cionam, de fato. Nesta semana foi 

empossado o novo Conselho Muni-
cipal de Saúde e, ao que parece, é 
o único que realmente funciona a 
contento. Mesmo porque, sem ele, 
haveria complicação para gerir os 
recursos oriundos do governo fe-
deral. Na semana anterior, a gran-
de polêmica da Câmara foi com 
relação à criação do Conselho do 
Fundeb, necessário para gerir os 
recursos da área da educação. An-
tes de 2017 esses recursos vinham 
através das CPPs. Em função disso, 
houve toda a polêmica do Marco 
Regulatório que foi parar na Jus-
tiça quando da demissão dos fun-
cionários das escolas. Quanto à im-
portância dos conselhos, se ouviu 
até disparates dos vereadores co-
mo a de que eles não fazem falta. 
A grande verdade é que até aqui a 
administração não tem dado im-
portância aos conselhos, mas eles 
foram criados justamente para que 
o processo da gestão pública se-
ja mais democrático. Claro que é 
mais fácil impor ações e medidas 
sem consultar os representantes 
da comunidade. E é assim que a 
administração tem agido, basta ver 
as mudanças no trânsito. São sim-
plesmente impostas e não se dá im-
portância às queixas e súplicas da 
comunidade.

O Fórum Parlamentar 
Catarinense será 
fundamental para viabilizar 
a iniciativa, assim como para 
buscar mais investimentos 
federais em nossas rodovias. 
A BR-282 é uma importante 
via, que liga o litoral ao 
Extremo-Oeste. A duplicação 
é necessária e precisamos de 
trabalho e união para que se 
torne realidade"

Governador Carlos Moisés, ao 
dizer que a duplicação da BR 282 não 
pode esperar mais 

Ela e o presidente da Câmara estiveram em Brasília 
na segunda-feira

O vereador sempre se sustentou com a venda de produtos nas 
sinaleiras de Lages

Ginásio da escola do Bairro Centenário custou 
mais de R$ 1 milhão e nunca foi usado


