
Emendas somam mais de R$ 3 milhões
Em período de fechamento de contas, prefeito Guido Hoff vai a Brasília pressionar liberação de verbas. 2019 promete ser difícil para as finanças
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Nesta semana, o prefeito 
Guido Hoff esteve em Brasí-
lia, onde buscou por pleitos 
pendentes, além de dialogar 
com deputados federais para 
tratar de verbas parlamentares 
para o ano que vem. Mesmo 
que Vera Cruz venha a fechar 
este ano sem déficit, preocupa 
a falta de recursos para o iní-
cio do próximo ano, já que há 
despesas com o pagamento de 
férias aos professores.

Em nível nacional não é di-
ferente. Segundo Hoff, a busca 
por pagamentos é geral. “Brasí-
lia estava cheia de prefeitos que 
estão correndo atrás de paga-
mentos”, conta. O valor que o 
Município espera ser liberado 
até o fim deste ano é superior 
a R$ 3 milhões, entre emendas 
para asfaltos, retroescavadeira, 
equipamento de implementos 
agrícolas e dois pavilhões para 
a Feira da Produção. “São ver-
bas impositivas que devem ser 
pagas”, sublinha.

Entre os recursos penden-
tes, Guido Hoff acredita que 
o montante destinado para 
iniciar a obra de asfalto da 
Avenida Nestor Frederico 
Henn deva ser pago até o dia 
14 deste mês.

FunaSa
Guido Hoff aproveitou 

Prefeito Guido Hoff esteve com presidente Michel Temer

para conferir um projeto en-
caminhado no ano passado 
referente à nova adutora para 
Vera Cruz junto da Funasa. 
Por não ser contemplado, o 
Município irá atualizar valores 
e reencaminhar o projeto. Na 
ocasião, Guido Hoff recebeu a 
boa notícia da liberação de R$ 
261 mil para melhorar a gestão 
da coleta seletiva a fim de re-
duzir a quantidade de material 
enviado ao lixão em Minas 
do Leão. Será feito um estudo 
para verificar a viabilidade de 
composteiras.

Ainda em sua estadia em 
Brasília, o prefeito se reu-
niu com o presidente Michel 
Temer para assinatura de 
convênio em que Vera Cruz 
receberá um micro-ônibus 
para a Secretaria de Desen-
volvimento Social. Na ocasião, 
Hoff reforçou o coro dos pre-
feitos por uma parcela extra de 
FPM para fechar as contas de 
2018. Vera Cruz também será 
contemplada com dois ônibus, 
a serem entregues pelo FNDE 
para a educação.

Guido Hoff fez encami-
nhamentos para 2019 com 
os deputados federais Sérgio 
Moraes, Danrlei Hinterholz, 
Jerônimo Goergen, Elvino 
Bohn Gass, Yeda Crusius, 
José Otávio Germano, Heitor 
Schuch, Giovani Cherini e Luis 
Carlos Heinze (senador).

maiS dE R$ 3 milHÕES Em EmEndaS
dESTinaÇÃO REcuRSO    ValOR                 dEPuTadO
Av. Nestor Frederico Henn      R$ 500 mil             Sérgio Moraes
Rua Ernesto Wild          R$ 265 mil              Heitor Schuch
2ª etapa Nestor Fred. Henn      R$ 700 mil              Sérgio Moraes
Rua Tiradentes                             R$ 250 mil              Heitor Schuch
Retroescavadeira                        R$230mil         Elvino Bohn Gass
Equip. Imp. Agrícola                  R$ 235 mil             Heitor Schuch
Pavilhão Feira Produção         R$ 250 mil       José O. Germano
Pavilhão Feira Produção         R$ 270 mil              Heitor Schuch
Equip. agrícola                             R$ 150 mil                Heitor Shuch
3ª etapa Nestor Fred. Henn    R$300 mil                  Yeda Crusius
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