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ASFALTAMENTO EM DISCUSSÃO
Na sessão da Câmara de Vera Cruz desta semana, 

o assunto foi o asfaltamento da Cipriano de Oliveira 
e de um trecho da Avenida Nestor Frederico Henn, 
ambas com valores parlamentares. Os vereadores 
apreciaram o projeto encaminhado pela Prefeitura 
que prevê a cobrança de 30% da obra aos morado-
res. As opiniões foram divergentes. Cinco votaram 
contrário ao pagamento, justificando, entre outras 
coisas, que o valor não está saindo dos cofres da Pre-
feitura e que por isso não é necessária a cobrança. 
 

DEBATE NO PLENÁRIO
Com a presença de moradores tanto da Cipriano 

quanto da Nestor, um número maior de parlamen-
tares expressou opinião durante a discussão do 
projeto. Tem quem defendeu a aprovação, seja por 
pressão política, já que havia a possibilidade da obra 
não ser executada caso o projeto fosse reprovado, 
ou por acreditar que de fato deve ocorrer a cobran-
ça. Quem foi contrário bateu na tecla da justiça, 
citando, por exemplo, outros asfaltamentos feitos 
sem contrapartida da população. O povo aplaudiu.  
 

JUSTIÇA OU DEMAGOGIA?
Dos cinco votos contrários, a pergunta que 

fica: justiça ou demagogia? Justiça, por que 
obras realizadas de forma semelhante não tive-
ram contrapartida dos moradores? Ou demago-
gia, que é falar aquilo que o povo quer ouvir? 
A resposta é difícil. Teve vereador - e isso ficou 
claro no semblante dele após a sessão - que vo-
tou apenas por estar alinhado com as propos-
tas do governo. O desejo, no entanto, era outro. 

VIVO EM PAUTA
A Justiça de Santa Cruz negou um pedido li-

minar do Ministério Público para suspender novos 
contratos da Vivo e obrigar a operadora a melhorar 
a cobertura no município. A situação é pauta dos 
noticiários desde o ano passado, mas ganhou forma 
nos últimos meses com um estudo feito pelo MP 
em vários pontos da cidade. Cabe ponderar que 
a justificativa da juíza Letícia Bernardes da Silva 
é plausível. Ela aponta que os problemas com o 
sinal da operadora vêm de longa data e que não 
só a Vivo é deficitária na cidade. Concordo. Vá ao 
interior e tente fazer uma ligação  e independente 
da operadora verá que o problema é geral. Mesmo 
com argumentos que me parecem contundentes, o 
MP disse que irá recorrer. Aguardemos os próximos 
capítulos.

* O colunista Lucas Batista está em férias.
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