
O que tranca no período eleitoral?
Obras de pavimentação asfáltica, construção de pavilhão e aquisição de equipamentos ficam para depois

FO
TO

 A
RA

U
TO

Início do asfalto na Av. Nestor Frederico Henn fica em xeque até que parte do recurso seja depositado
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Ainda vão ficar pendências

“
Para dar certo e ter vali-
dade nosso documento, 
precisa entrar o dinheiro 
na conta, senão a Caixa 
não reconhecerá o início 
da obra...”

marcOS dOS SanTOS
Sec. Plan. e Finanças

Situação em vera cruz
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BaileS e FeSTaS

· SOciedadeS i
No dia 15 de julho tem o 
encontro de Sociedades na 
Associação Nacional de Dona 
Josefa. Às 12 horas, almoço. 
Às 13h30min, recepção das 
Sociedades e após reunião 
dançante com a banda Di-
versom, de Venâncio Aires. Os 
ingressos podem ser adquiri-
dos no valor de R$ 22 (adul-
to) e R$ 11 (crianças de seis a 
12 anos). Sócios tem almoço 
gratuito. Haverá segurança. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 
99755-9102.

· SOciedadeS ii
As Sociedades Mista Unidas, 
15 de Maio e a Victória avisam 
que domingo, dia 15, irão 
para a festa em Dona Jose-
fa, no Nacional, com saída 
do ônibus de Entre Rios, às 
12h30min, passando por 
Vera Cruz, Linha Número Um, 
até o local da festa.

· SOciedadeS iii
A diretoria da Sociedade de 
Damas Primavera Augusta 
Vitória avisa as sócias que vão 
participar do encontro no do-
mingo, dia 15, no Nacional, 
em Dona Josefa.

· cOlOnO e mOTOriSTa 
Está marcada para o dia 22 de 
julho, a Festa do Colono e Mo-
torista, no Independente, em 
Vila Progresso. Às 10 horas, 
desfile, ao meio-dia almoço 
e de tarde, mais atrações. 
Em Ferraz, a programação 
acontece na quarta-feira, 
dia 25. Às 9 horas, recepção 
e jogos diversos de cartas, 
às 11 horas, banda Freu-
denkreis, de Candelária e às 
11h30min, almoço. De tarde 
tem bolão de mesa, roda da 
sorte e baile.

· eSQuina KOelZer
A Comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida, da Esqui-
na Koelzer, em Vera Cruz, 
promove jantar-dançante 
em homenagem ao Dia dos 
Pais no dia 11 de agosto. O 
cardápio inclui churrasco 
com carne de gado, gale-
to e linguiça. A animação 
será por conta do conjunto 
Four Melodi e os ingressos 
podem ser adquiridos por 
R$ 25 para adultos R$ 13 
para crianças entre seis e 
12 anos. Mais informações 
podem ser obtidas com o 
presidente Astor, pelo fone 
99975-9851.

No dia 7 de outubro, os 
eleitores vão às urnas decidir 
quem será o novo presidente 
da república, além de definir 
quem serão os governantes 
de cada estado, senadores e 
deputados federais e esta-
duais. A pouco menos de três 
meses das eleições, os agentes 
públicos ficam proibidos de 
praticar algumas condutas 
durante o período eleitoral, 
entre elas a transferência de 
recursos da União aos estados 
e municípios e dos estados 
aos municípios, exceto os re-
cursos destinados a cumprir 
obrigação formal preexistente 
para execução de obra ou de 
serviço em andamento e com 
cronograma prefixado e os 
destinados a atender situações 
de emergências.

Em Vera Cruz, algumas 
obras só terão andamento 
depois deste período. É o caso 
da pavimentação asfáltica da 
Avenida Nestor Frederico 
Henn, que não terá toda sua 
extensão concluída. Também 
ainda é uma dúvida o início da 
obra, já que depende da libera-
ção de recursos do Ministério 
das Cidades, conforme explica 
o secretário de Planejamento 
e Finanças, Marcos Ivan dos 
Santos.

A colocação de asfalto na 
Avenida Nestor Frederico 
Henn, que corresponde ao 
trecho 1 - entre as ruas Carlos 
Werner (esquina do Banri-
sul) e Tiradentes (esquina do 
Banco do Brasil), bem como 
o trecho da rua Ernesto Wild 
até a Caixa D’Água, poderá 
ser iniciada em breve pela 
empresa Avantte, vencedora 

As obras que tiveram seus 
cronogramas iniciados não 
sofrerão com as regras exigi-
das durante o período eleito-
ral. Apesar de ainda não estar 
ocorrendo na prática, os trâ-
mites para que a comunidade 
de Linha Henrique D’Ávila 
tenha  o asfalto segue. O pe-
ríodo eleitoral não atrapalha 
as etapas do processo, segun-
do afirmou o prefeito Guido 
Hoff. Sem adiantar a quanto 
anda o projeto, Hoff apenas 
disse que as tratativas estão 
bem avançadas e continuam.

Contando com valor de 

emenda parlamentar, a obra 
do ginásio de Ferraz segue. 
A obra está em fase inicial, 
onde foi feita a limpeza, parte 
da pintura e parte da reforma 
dos banheiros. Os próximos 
passos são: execução da lim-
peza e pintura externa e in-
terna, reforma dos banheiros, 
cozinha e copa, nova quadra 
de esportes com piso do tipo 
taboão, novos vestiários, além 
das adaptações para o PPCI.

Também já se deu início 
a obra das quadras esporti-
vas, que vão contemplar seis 
bairros.

da licitação, tão logo parte dos 
R$ 500 mil (oriundo de emen-
da) seja depositado na Caixa 
Econômica Federal. “Está tudo 
pronto. Demos início de obra. 
Se entrar o dinheiro até dia 13 
(sexta-feira), podemos man-
dar a primeira 
medição para a 
Caixa até o dia 
20”, sublinha 
Marcos. “Para 
dar certo e ter 
validade nos-
so documento, 
precisa entrar 
o dinheiro na 
conta, senão a 
Caixa não re-
conhecerá o 
início da obra e ela ficará para 
depois do período eleitoral”, 
completa.

Como o projeto prevê pa-
vimentação asfáltica em pra-
ticamente toda a extensão, até 
que se encontre no trecho já 

Além de pavimentações 
asfálticas, em Vera Cruz 
terá mais pendências, que 
só serão retomadas depois 
das eleições. É o caso do pa-
vilhão a ser construído junto 
ao Parque de Eventos, cuja 
ideia era utilizá-lo na Feira 
da Produção, prevista para 
novembro. Para a construção 
da estrutura, o município 
consquistou duas emendas 
no valor de R$ 222 mil cada.

Com o valor será possível 

viabilizar a construção de uma 
estrutura permanente para 
atender tanto a comunidade 
local quanto aos visitantes.

aGriculTura
Através de uma emenda 

de aproximadamente R$ 
186 mil, o município poderá 
adquirir uma retroescava-
deira, que será possível após 
o período eleitoral, além da 
aquisição de equipamento 
de implementos agrícolas, no 
valor de cerca de R$ 234 mil.

Projetos em andamento

asfaltado em direção ao bairro 
Arco-Íris, já está confirmada 
que as três outras etapas da 
obra ficarão para o período pós 
eleitoral. O trecho da Avenida 
Nestor Frederico Henn da 
esquina do Banco do Brasil 

até  a esquina do 
Instituto Sinodal 
Imigrante (Imi), 
é considerada a 
segunda etapa da 
obra, tem emen-
da de R$ 300 mil 
e deve ficar para 
depois das elei-
ções, assim como 
a terceira etapa, 
que segue do Imi 
até a esquina com 

a rua Júlio Wild (na Secretaria 
de Saúde), que tem emenda de 
R$ 250 mil. O trecho 4 e último, 

que também ficará pendente, 
finalizará a pavimentação 
asfáltica da via, sendo entre 
as ruas Olívio Fischborn e 
Getúlio Vargas, no acesso ao 
Parque de Máquinas, que tem 
mais de R$ 750 mil.

Outro trecho que não será 
possível fazer o asfalto agora 
é da rua Tiradentes (entre a 
Avenida Nestor Frederico 
Henn e rua Cláudio Manoel). 
Ainda em se tratando de pavi-
mentações, ficará para depois 
das eleições realizadas em 
outubro, a obra de asfalto do 
trecho 2 da Cipriano de Oli-
veira. O projeto ainda deve 
ser aprovado e por isso não 
será possível iniciar. A emenda 
para a execução da pavimen-
tação é de R$ 500 mil e não 
contempla toda a extensão.


