
Com corte de gastos, finanças no azul
Redução de horas extras, de cursos e desocupação de prédios alugados contribuíram para o fechamentos positivo, afirma o Prefeito
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Próximos dois anos não serão de finanças largas, mas de concretizar metas projetadas em 2016
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O que Vera Cruz vai ver 
nos próximos 730 dias

OS AVANÇOS EM ALGUMAS ÁREAS

Guido Hoff não projeta 
novas substituições 

no secretariado até o 
fim do mandato.

VERA CRUZ EM DIA
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Mais de 700 dias. Mais de 
16 mil horas como prefeito. E 
um saldo praticamente igual 
a esse ainda a ser cumprido. 
Guido Hoff chega à metade 
de seu quarto mandato como 
gestor de Vera Cruz. Conta 
das conquistas, dos percal-
ços, do que foi feito e do que 
a comunidade ainda vai ver 
em 2019 e em 2020. Não se-
rão anos de finanças largas, 
adianta ele, mas de conti-
nuar colocando 
o município na 
rota do desen-
volvimento.

O 2017 encer-
rou com supe-
rávit superior 
a R$ 2 milhões. Deste ano, 
o cálculo ainda não está fe-
chado, mas será bem aquém. 
O ano que finda não teve 
a monstruosa entrada do 
imposto referente à compra 
do prédio da fumageira pelo 
Banrisul. Foram cerca de R$ 1 
milhão no ano passado, con-
tabiliza o Prefeito. O dinheiro 
não foi investido em um fim 
específico. Ele entrou no orça-
mento do Município. Embora 
a previsão é de fechar as con-
tas mais apertadas em 2018, 
elas ficaram no azul, garante 

o Prefeito. “O 13º está pago. 
Dia 27 depositamos o mês de 
dezembro dos servidores e 
estamos com os credores em 
dia”, observa.

O encerrar bem do ano é 
creditado pelo Prefeito ao 
enxugamento de gastos, tan-
to com horas extras e cursos, 
como com aluguéis. Aliás, ja-
neiro já começa com mais pré-
dios sendo desocupados pela 
municipalidade, tudo pensan-
do na economia. A Secretaria 
de Cultura, que hoje funciona 
na rua Jacob Schneider, 111, 

vai ir para o gi-
násio do Parque 
de Eventos, no 
bairro Araçá. O 
primeiro anún-
cio,  feito na 
época em que 

Lucas Dalfrancis era secretá-
rio, apontava que agosto seria 
o mês da mudança. Atrasou, 
reconhece o Prefeito, mas que 
informou uma nova data: 6 
de janeiro. Outros setores, 
necessários para a retirada 
integral dos serviços públicos 
do prédio do antigo fórum, já 
foram realocados, a exemplo 
das licitações.

EQUIPE DE TRABALHO
Quando montou o alto es-

calão, lá em 2016, Hoff lembra 
que buscou por uma equipe 
quer permanecesse durante 

SAÚDE
Entre os avanços no quesito 
saúde, enumera o Prefeito, 
está a nova gestão do 
Hospital Vera Cruz, a cargo 
do Ana Nery. Foi uma luta 
do Município para impedir 
o fechamento da casa de 
saúde. Para 2019, projeta 
Hoff, está a vinda de três 
referências médicas, entre 
elas a urologia.
Embora criticado por uma 
parcela da comunidade, 
o sistema de acolhimento 
adotado nas unidades 
de saúde de Vera Cruz é 
visto com bons olhos pelo 
Prefeito. Segundo ele, em 
outras cidades a sistemática 
funciona. “Tem uma 
classificação. Quem é urgente, 
é atendido logo. Quem pode 
esperar um pouco, espera. 
E quem não tem urgência, 
marca para vir em outro dia”, 
cita ele, que pede que todas 
as reclamações referentes aos 

serviços de saúde sejam feitas 
diretamente no gabinete. 
“Não adianta ficar colocando 
nas redes sociais. Saúde é 
coisa séria”, frisa.

SEGURANÇA
Era sonho. Continuará sendo. 
A Guarda Municipal não deve 
sair do papel em Vera Cruz. A 
explicação da Prefeitura é a 
impossibilidade financeira, 
sobretudo pelo número 
de servidores que o órgão 
exige - cerca de 15, segundo 
o Prefeito. A implantação 
do serviço foi promessa de 
campanha.

OBRAS
No setor de obras, Hoff não 
esconde o entusiasmo em 
contar, dentre outras coisas, 
do asfaltamento cada vez 
mais próximo da avenida 
principal e das ruas do 
entorno da Caixa D’Água. 
Cita também dos avanços 

para a concretização da 
pavimentação de Linha 
Henrique D’Ávila. Ainda 
faltam etapas, reconhece 
ele, mas um grande passo 
foi dado. As mudanças na 
Praça José Bonifácio também 
alegram a Prefeitura, assim 
como as melhorias feitas nos 
acessos às propriedades rurais 
e nas estradas do interior.

EDUCAÇÃO
Orgulho do município é a 
construção da nova escola 
de Educação Infantil do 
bairro Imigrante. A estrutura 
está sendo erguida em uma 
parceria com a iniciativa 
privada, em um modelo 
inédito. As obras devem 
estar concluídas em 2019. O 
fim das filas da madrugada 
para a garantia de vaga em 
creche também é citado como 
positivo pelo Prefeito. Em sua 
gestão foi adotada a inscrição 
mensal de crianças.

É preciso enxergar o 
futuro. Projetar o muni-
cípio a longo prazo. Dei-
xar de pensar apenas em 
um mandato, mas numa 
sequência de gestão. E 
isso, conta Hoff, ele está 
fazendo. “Tem coisas que 
não irão dar resultado no 
meu mandato, mas não 
importa. Estou governan-
do para Vera Cruz”, diz, 
referindo-se, entre outras, 
à instalação de empresas 
que geram retorno em 
impostos.

Além dos investimentos 
que não são “palpáveis”, 
outros tantos devem apare-
cer nos próximos 730 dias, 
como a revitalização do 
caminhódromo da rua Er-

nesto Wild. Hora ou outra 
o espaço é alvo de críticas, 
principalmente por falta de 
estrutura adequada para 
a prática de caminhadas. 
Conforme o Prefeito, o ca-
minhódromo terá bancos, 
pista asfaltada e muito 
mais. O projeto de revita-
lização está encaminhado.

No quesito obras, as 
localidades mais remotas 
do interior que ainda não 
contam com sistema de 
abastecimento de água de-
vem receber, assim como a 
ampliação da rede para o 
Rincão da Serra, visto pelo 
município como um local 
pujante e com perspectiva 
de atrair empreendimen-
tos.

os quatro anos. Mas percal-
ços, como o afastamento de 
dois secretários investigados 
na Operação Fura-Fila, em 
dezembro do ano passado, 
forçaram trocas. Mártin Ny-
land deixou a Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e 
Eliana Giehl a da Saúde. A 

pasta agrícola foi integrada 
a de Obras, capitaneada por 
Gilson Becker. Já a de Saúde 
foi ocupada por Liseana Flo-
res, enfermeira, sem vincula-
ção partidária. A substituição 
do titular da Cultura ocorreu 
após a saída de Lucas Dalfran-
cis, que recebeu proposta de 

trabalho fora de Vera Cruz. 
Desde então, Marcelo Hen-
rique de Carvalho comanda 
a pasta. “Minha equipe de 
secretários é enxuta, compe-
tente, qualificada e compro-
metida”, comenta o Prefeito, 
que não projeta novas substi-
tuições até o fim do mandato.


