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Lista com ruas sai daqui a 20 dias
Obras serão realizadas 
com financiamento de 
R$ 4,6 milhões junto 
à Caixa. Moradores 
terão que pagar 
parte das melhorias

Calçamento via financiamento vai seguir sistemática da Pavimentação Comunitária

CALÇAMENTO EM VERA CRUZ
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Depois da aprovação 
do projeto que au-
toriza a obtenção do 

financiamento junto à Caixa 
Econômica Federal no valor 
de R$ 8 milhões, sendo pre-
vistos R$ 4,6 milhões para 
melhorias de ruas em Vera 
Cruz, inicia o levantamen-
to das vias que ainda não 
contam com pavimentação. 
Na quarta-feira, dia 7, foram 
repassadas às equipes técnicas 
dos setores de Engenharia, 
Tributos e Cadastro os nomes 
das vias públicas para que seja 
realizado um mapeamento 
e medição, bem como deter-
minação de todo cadastro 
imobiliário, diz o secretário de 
Obras, Gilson Becker.

Após a conclusão deste 
levantamento, que deve levar 
em torno de 20 dias, os mo-
radores dos lotes incluídos 
no projeto serão convocados 
para audiências públicas. 
Ainda sem divulgar a lista 
das ruas que serão contem-
pladas, Becker adianta que a 
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distribuição foi feita em todos 
os pontos da cidade, tendo 
por base questões como mo-
bilidade urbana e fluxo de 
trânsito.

TRÂMITES
Após a realização das au-

diências com os moradores 
das ruas contempladas, ha-
vendo aprovação, abre-se 
processo de licitação para 
contratação da empresa que 
vai executar a obra, seguin-
do a mesma sistemática do 
programa de Pavimentação 
Comunitária, em que o Muni-
cípio efetua a base e prepara-
ção da cancha, assim como a 
parte de saneamento, esgoto 
e bocas de lobo. 

Através da licitação, a em-
presa vencedora executa o 
restante da pavimentação, 
incluindo desde areia aos blo-
quetes, meio fio, além da mão 
de obra. “O custo que terá 
para o morador é o mesmo da 
Pavimentação Comunitária 
por critério de igualdade”, 
esclarece.

Pelo fato de o investimen-
to ser planejado via finan-
ciamento, é preciso haver 
licitação.  “Iremos dividir em 
lotes para tocar as obras em 
mais frentes e dar agilidade”, 
sublinha o Secretário. Deve-
rá estar previsto um prazo 
de conclusão na licitação 
quanto à execução da obra, 
acrescenta.

PAGAMENTO
Os moradores farão todo 

o pagamento ao Município, 
cuja parcela mínima será de 
R$ 50 ou se estender até 120 
vezes. Para os pagamentos 
à vista haverá desconto e 

para aqueles que optarem 
em parcelar haverá correção 
pelo IGPM.

 EXTENSÃO
O investimento para obras 

de pavimentação em ruas 
onde não há nenhum tipo 

de calçamento prevê aproxi-
madamente 7,5 quilômetros 
(tendo por base vias públicas 
com largura de 10 metros), 
que são equivalentes a 75 
mil metros quadrados de 
pavimentação. 


