
 

 PROJETO DE LEI CM Nº 015-01/2021  
 
 
 

 Concede o Título de Cidadão Lajeadense 
ao Senhor Cristiano Dickel.  

 
 

MARCELO CAUMO, Prefeito de Lajeado, Estado do Rio Grande do 
Sul,  
 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:  
 

Art. 1º Concede o “Título de Cidadão Lajeadense” ao Senhor Cristiano 
Dickel, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade Lajeadense. 
 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.  
 
 
 

Sala Presidente Tancredo de A. Neves, 18 de março de 2021.  
 
 
 
 

Alex Schmitt 
Vereador   



MENSAGEM JUSTIFICATIVA  
 

 Apresentamos o apenso projeto de Lei concedendo o Título de Cidadão 
Lajeadense ao Sr. Cristiano Dickel, por sua destacada atuação profissional no 
município, sendo merecedor desta honraria. 
 Cristiano Dickel é natural do município de Teutônia, tendo nascido em 
1979. Estudou na UNIVATES, onde obteve o título de Bacharel em Ciências 
Contábeis, posteriormente fez um curso de pós-graduação em gestão 
empresarial na UNISC. Ele tem vasta experiência em gestão hospitalar em 
hospital de grande porte, é especialista na área financeira, custos, orçamentos, 
e reestruturação operacional, tem cursos de gestão de pessoas com formação 
Master em Coach, Master Mind Pleno, Especialista em negociação com 
formação pela Scotwork do Brasil e Especialista em gestão de processos com 
metodologia BPM e LEAN. Foi premiado como referência em saúde em 2015 
pela live HCM em parceria com PWC em case de segurança do paciente na 
administração da medicação e foi finalista como referência em saúde em 2016 
com o case de diminuição de custos da lavanderia. Tem também experiência 
na área de ensino em saúde. 
 Desenvolveu trabalhos como auxiliar de escritório de contabilidade e 
como técnico em controladoria de uma indústria de calçados. Em 2007 se 
tornou funcionário do Hospital Bruno Born e desde então tem assumido 
papéis de extrema importância nesta instituição como a gerência financeira e 
contábil em 2009 e em 2014 assumiu o cargo de diretor executivo onde se 
encontra até hoje. Os essenciais trabalhos desenvolvidos por Cristiano são 
facilmente perceptíveis pela comunidade Lajeadense através da excelência 
nos atendimentos e no desenvolvimento apresentados pelo HBB nos anos em 
que esteve como diretor executivo, especialmente neste momento pelo qual 
estamos cruzando. Pode-se dizer que vidas foram salvas também graças a 
atuação dele durante o enfrentamento da covid-19, atuando fortemente para 
que cada vez mais pessoas fossem atendidas, mantendo o mais alto nível de 
atendimento pelo qual o Hospital Bruno Born é reconhecido. Em momentos 
de crise, como o que vivemos na atualidade, é que grandes lideranças se 
destacam. É o caso do homenageado. 
 
 

Alex Schmitt 
Vereador 


