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FINANCIAMENTO
R$ 8 milhões devem ser financiados pela Prefei-

tura de Vera Cruz com o intuito de instalar placas de 
energia solar, adquirir novos veículos e pavimentar 
vias urbanas. O assunto repercutiu na última sema-
na, sobretudo pela dúvida de quais ruas receberão a 
melhoria. O Município ainda estuda e sofre pressão 
de lideranças e da comunidade. O seu João quer 
calçamento na frente de casa. A dona Maria também. 
Qual o critério a ser utilizado? O prefeito Guido Hoff 
afirma que serão levados em conta, entre outras coi-
sas, o movimento na via. A decisão não vai agradar 
a todos, certamente.

POPULAÇÃO VAI AJUDAR A PAGAR
Diferente da pavimentação asfáltica para Vila Pro-

gresso, os moradores das ruas contempladas com 
este próximo financiamento terão que desembolsar 
parte do valor da obra. Chamada de contribuição de 
melhoria, ela exige que cada imóvel pague conforme 
a testada do terreno. Dá para parcelar, sim - e em 
diversas prestações. Isso faz com que o pagamento 
não saia apenas dos cofres da Prefeitura. Aliás, é nisso 
que a Prefeitura aposta para conseguir a aprovação 
dos vereadores. À coluna, teve parlamentar que dis-
se aguardar todos os detalhes do empréstimo por 
escrito, para só então aprovar. 

DÍVIDA PARA A PRÓXIMA GESTÃO 
Vai ficar para os próximos prefeitos a quitação 

deste financiamento, assim como ficaram contas da 
gestão de Rosane Petry, também fruto de emprésti-
mo, seja com Badesul, Caixa Federal ou outro órgão, 
para que o atual governo pagasse. O fato é que, como 
pontua o secretário de Finanças de Vera Cruz, Marcos 
Ivan dos Santos, as obras são do Município e não do 
prefeito A ou B. Hoje, se não financiassem mais nada, 
até no ano de 2028 haveria dívidas a serem pagas, 
entre elas a da compra do prédio da Secretaria de 
Saúde, que pertencia ao INSS. 

ATITUDE COMUM
Faltando pouco mais de um ano para novas elei-

ções, a contratação de empréstimos para a realização 
de obras na cidade é comum. Entre o final de 2015 
e o ano de 2016 foram pavimentadas a rua Valentin 
Rech, a estrada geral para Vila Progresso e cons-
truído o Parque de Máquinas, todos com recursos 
financiados. Quem mora na Valentin fez contribuição 
de melhoria, o que acaba retornando aos cofres do 
município, diminuindo o tamanho da dívida a ser paga. 
Na tentativa de amenizar o “susto” do empréstimo, 
o Prefeito chamou os vereadores para encontro na 
terça-feira e frisou que dos R$ 8 milhões contratados, 
R$ 5,5 milhões vão retornar ao Município no prazo de 
cinco anos, com geração de imposto, pagamento da 
contribuição de melhoria e valor arrecadado com o 
leilão dos veículos antigos. 
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