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Plano é calçar 70% 
das ruas de V. Cruz

Para as próximas gestões

Município busca 
empréstimo junto 
à Caixa Econômica 
Federal. Câmara de 
Vereadores precisa 
aprovar contratação

VIAS URBANAS

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

Já deu o que falar o 
financiamento que a 
Prefeitura de Vera Cruz 

projeta buscar junto à Caixa 
Econômica Federal. Na sema-
na passada, o Executivo cha-
mou os vereadores para uma 
reunião que teve por intuito 
esclarecer pontos do projeto, 
que prevê a pavimentação 
de vias urbanas em bairros 
de Vera Cruz, bem como a 
compra de novos veículos 
e a instalação de placas de 
energia solar. 

O que ocorreu nos últimos 
dias, no entanto, foi um pos-
sível descontentamento de 
uma parcela dos vereadores, 
alegando que o empréstimo é 
muito alto e que praticamente 
toda a dívida ficará para as 
próximas gestões. Com isso, 
um novo encontro foi agen-
dado e ocorreu na tarde de 
terça-feira, dia 23, no gabinete 
do prefeito. Nem todos os 
legisladores participaram.

PONTO DE ENCONTRO

ÁLVARO WERNER 
aw.schreiber@hotmail.com

UM país mal planejado e inacabado. É o que se 
depreende de uma recente investigação do Tribunal 
de Contas da União, da existência de mais de 14 mil 
obras abandonadas ou inacabadas, do Caburaí ao Chuí, 
em que houve parceria do Governo Federal. Então, 
considerando ainda empreendimentos com recursos 
estritamente estaduais ou municipais, o número supera 
facilmente a casa dos 15 mil. Significa, de forma hipoté-
tica, de que em cada município haveria pelo menos três 
demandas negligenciadas. Entre as obras levantadas, 
estão creches, escolas, postos de saúde, UPAs – Unida-
des de Pronto Atendimento, hospitais, pontes, estradas, 
ferrovias, quadras de esporte, redes de saneamento 
básico, irrigação, ou abandonadas, incompletas ou de-
predadas, cujo custo de retomada passaria a cifra dos 
R$ 130 bilhões. Uma gama de exemplos de desperdício, 
má gestão, burocracia, corrupção e descaso com os 
impostos que são tungados do bolso do povo.

ALIÁS, o pouco caso de administradores com a coisa 
pública é uma prática calamitosa que acompanha o 
Brasil desde os tempos coloniais. Os grandes senhores 
de antanho se apropriavam de terras públicas com a 
justificativa de que prestariam serviços básicos aos 
cidadãos, imediatamente esquecido tão logo toma-
vam posse das glebas. Segundo um analista, no Brasil 
domina a cultura de que o político-administrador seja 
inovador, o que se entende por não dar continuidade a 
projetos de governos anteriores. Dar de cara com uma 
obra inacabada em algum canto do País se tornou algo 
tão rotineiro que já não deixa o cidadão indignado. Ao 
priorizar novos projetos, sem concluir os antigos, há 
uma pulverização de recursos que certamente pode-
riam ser otimizados. O mais grave é que existem obras 
abandonadas há tanto tempo, que todos os serviços 
foram perdidos por deterioração pela ação do tempo ou 
até saqueados e depredados por falta de manutenção.

NO relatório em questão, apenas a guisa de ilustra-
ção, foram apontadas UPAs concluídas, mas que se 
encontram inoperantes. A administração caberia ao 
município beneficiado, que assumiria todo o recurso 
humano para atendimento por 24 horas, sábados, 
domingos e feriados. Ora, na penúria que estão as co-
munas, quantos mesmo poderiam colocar esse serviço 
à disposição da população? Vê-se desde logo, que o 
investimento foi feito pelo viés político, sem planeja-
mento. Na prática, um político vai lá, descerra a placa 
com seu nome e deixa para o próximo fazer funcionar 
e pagar a conta. Quando em 2007 anunciou-se a Copa 
de 2014, a do 1 a 7, o Brasil viraria um grande canteiro de 
obras. Pura bazófia. Aos trancos e barrancos está sendo 
tocada a segunda ponte da travessia do Guaíba. Cá na 
“Villa”, passa de duas décadas a prometida retomada 
do asfaltamento da estrada da Linha Henrique D’Ávila. 
Por quanto tempo mais terá aquela população conviver 
com a poeira? 

É ÓBVIO de que uma obra não executada no tempo 
certo consome mais recursos do que necessários, sem 
gerar nenhum retorno para a comunidade que dela se 
iria beneficiar. Óbvio sim, mas nem todo administrador 
público quer saber disso. As principais causas para não 
conclusão apontam para erros técnicos, orçamentos e 
cronogramas financeiros mal feitos e contratação de 
empresa sem qualificação para a execução da obra. Nos 
tais erros técnicos, a auditoria apontou problemas de 
superfaturamento no projeto. Alguém seria “presentea-
do”, é óbvio. Ademais, há o risco de que uma demanda 
abandonada nem sempre pode ser retomada eis que o 
investimento envolveria aportes adicionais que pode-
riam inviabilizar a relação custo-benefício. Obviedades 
e justificativas à parte, o mais lamentável é que nenhum 
administrador ou politico é responsabilizado pela má 
gestão das milhares de obras abandonadas Brasil afora. 
Impunidade escancarada. Até quando? 

Com ações implantadas, 
como a fiscalização 
efetiva na arrecadação 
de impostos e o corte 
de gastos, foi possível, 
segundo o Prefeito, 
melhorar a receita. Desta 
forma, Vera Cruz deve 
ser o oitavo município 
do Estado com maior 
aumento do Valor 
Adicionado Fiscal (VAF) 
em 2019, o que reflete 
no retorno do Imposto 
Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS). Na prática, isso 
significa R$ 2 milhões 
a mais para a Capital 
das Gincanas no ano de 
2020.

ICMSOS INVESTIMENTOS

RETORNO

ISSQN 
Contribuição de melhoria

Leilão dos 
veículos usados

Todo o investimento
retorna de 3 a 5 anos

VALOR

R$ 161 mil
R$ 2,2 milhões

R$ 130 mil

R$ 3 milhões

R$ 5,5 milhões

APLICAÇÃO

Pavimentação 
(R$ 4,6 milhões)

Veículos novos
(R$ 400 mil)

Energia solar
(R$ 3 milhões)

R$ 8 milhões
Dados da Secretaria de Finanças de Vera Cruz

HOSPITAL VERA CRUZ em 25/07/2019

INTERNADOS

Adão da Silva

Armando Adiers

Ilgo Roque do Prado

Leoni Alves da Silva

Guido Hoff fez questão de 
pontuar, neste dia, o que de 
retorno o projeto vai gerar 
ao Município. A pavimenta-
ção, inicialmente orçada para 
asfalto, será realizada com 
bloquetes, objetivando pro-
porcionar que mais quadras 
recebam a melhoria. Com o 
valor de R$ 4,6 milhões, de-
vem ser calçadas cerca de 70 
quadras que ainda possuem 
ruas de chão batido em Vera 
Cruz - o que representa, con-
forme o Município, cerca de 
70% das vias sem nenhum 
tipo de pavimento na área ur-
bana. Parte do valor financia-
do vai retornar ao município 
em contribuição de melhoria 
e outra em ISSQN. Da aquisi-
ção dos veículos, o Município 
também projeta um retorno de 

aproximadamente R$ 130 mil 
com o leilão a ser realizado. 
Em um curto período, haverá 
ainda economia na conta de 
energia elétrica, tendo em 
vista a instalação das placas 
fotovoltaicas. 

Do total de R$ 8 milhões 
que serão emprestados da 
Caixa Econômica Federal, a 
projeção é que R$ 5,5 milhões 
- ou 68,75% - retornem aos co-
fres da Prefeitura no período 
de cinco anos. A contratação 
do financiamento, no entanto, 
depende de aprovação do Le-
gislativo. O projeto, segundo o 
presidente da Câmara, Waldir 
Justmann, está tramitando 
e aguarda os pareceres das 
comissões permanentes. “Ele 
ainda não vai à votação na 
próxima semana”, frisa.

Empréstimos são qui-
tados, costumeiramente, 
pelas próximas gestões. De 
acordo com dados da Secre-
taria de Finanças de Vera 
Cruz, o atual governo deve 
pagar cerca de R$ 9 milhões 
em empréstimos. A gestão 
de Rosane Petry, em oito 
anos, pagou cerca de R$ 4,7 
milhões em financiamentos. 
Caso a Câmara aprove o de 

R$ 8 milhões pretendido 
por Guido, os próximos go-
vernos, independentemente  
de quem estará à frente da 
Prefeitura, terão que pagar. 
“Fizemos inúmeros cálculos 
e temos plena convicção de 
que o investimento é possí-
vel e, acima de tudo, neces-
sário. Até o fim de 2019 Vera 
Cruz terá um novo visual”, 
antecipa o Prefeito. 


