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33 ruas vão ser pavimentadas

Do sonho à realidade

Lista das vias urbanas 
que serão calçadas foi 
divulgada na quinta-
feira, dia 5. Previsão 
é de que as obras 
iniciem em novembro

ARCO-ÍRIS
Rua Osvaldo Aranha – 401,90 m
Rua Cônego José Maria Kroetz – 237,57 m
Rua D. Pedro I – 235 m
Rua Oldegart Schuldt – 199,60 m
Rua Prof. Fernando Klinger – 143,81 m
Rua Mal. Floriano Peixoto – 70 m

CENTRO
Rua Thomaz Gonzaga – 383 m
Rua Carlos Francisco – 121,10 m
Rua Ipiranga – 71,26 m

CIPRIANO
Rua Santo Ipê da Silva – 237,88 m
Rua Helberg Erhardt Franke – 141 m
Rua Francisco José Hoff – 54,73 m

CONVENTOS
Rua Martin Luther – 841,70 m
Rua Lauro Raupp – 288,98 m
Av. Nestor Frederico Henn – 257,50 m
Rua Doli Antônio Holschuh – 86,46 m
Rua Prof. Rudolfo Wazlawick – 84,08 m

ESMERALDA
Rua Caetano Thiel – 387 m
Rua Afonso Mueller – 338 m
Rua Albino Trindade – 285,70 m
Rua Júlio Wild – 145 m
Rua Elvino Helfer – 113,43 m
Rua Oswaldo Schlittler – 97,94 m
Rua Ignácio Forsthofer – 76,09 m

IMIGRANTE
Rua Norberto Otto Wild – 520,51 m
Rua Cristóvão Sehnem – 133,10 m
Rua Edmundo Gruendling – 116,80 m
Rua Herbert Schneider – 36,40 m

LEOPOLDINA
Rua Pedro José Assmann – 454,68 m
Rua Cândido de Medeiros – 287,23 m
Rua Hermann Pechmann – 154,18 m

RINCÃO DA SERRA
Rua Valdemar Nestor Berlt – 390 m

TRIÂNGULO
Rua Beloni da Silva – 280,34 m

Osvaldo Aranha e Norberto Otto Wild estão entre as ruas que receberão calçamento

Em vERA cRuz
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Após mais de 20 dias 
de levantamento das 
vias que ainda não 

contam com pavimentação 
em Vera Cruz, a curiosidade 
de muitos moradores vera-
cruzenses chegou ao fim. 
Foram divulgadas, na ma-
nhã de quinta-feira, dia 5, as 
ruas que serão contempladas 
com calçamento através de 
empréstimo pela Caixa Eco-
nômica Federal. Do valor de 
R$ 8 milhões, obtidos junto 
ao financiamento, R$ 4,6 mi-
lhões serão utilizados para 
melhorias de trechos em 33 
vias urbanas do Município 
(confira no quadro). No total, 
serão realizados 7,5 quilô-
metros de calçamento com 
bloquetes de concreto. 

De acordo com o prefeito 
Guido Hoff, os critérios utili-
zados para definir as ruas que 
serão contempladas foram 
mobilidade urbana, mobi-
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Entre as ruas contempladas 
com a pavimentação está a 
Osvaldo Aranha, no bairro 
Arco-Íris, onde o aposentado 
Herivelto Garcia, 63 anos, e a 
esposa Ilma, 61 anos, moram 
desde 1986. Já há muito tempo 
os moradores reivindicavam 
por pavimentação da via pú-
blica. “No governo anterior 
fizemos dois abaixo-assina-
dos, com participação maciça 
dos moradores, e também 
tivemos duas reuniões  com a 
administração sem  resultado 
positivo devido às  condições 
de pagamento das  parcelas, 
que estavam fora  da realida-
de dos moradores”, recorda. 
“Assim, vinha se estendendo 
esta novela que parece que 
vai ter um final feliz, com a 
concretização da obra”, come-

mora. “Me sentirei  feliz  com  
o  calçamento  da  nossa  rua”, 
finaliza. 

No lado oposto da cidade,  
na rua Norberto Otto Wild, 
bairro Imigrante, mora o ven-
dedor interno Jordan Wink, 
junto da noiva. No local, desde 
setembro do ano passado, ele 
se diz feliz com a notícia de 
que a pavimentação sairá na 
sua rua. “Já tentamos diversas 
vezes, fizemos reuniões com o 
pessoal da rua para fazer o cal-
çamento, mas todas as vezes 
foram sem sucesso. Alguns 
desistiam, nunca dava certo”, 
lembra. “É uma grande alegria 
para nós esta iniciativa de bus-
car a parceria com a Caixa até 
pela questão do financiamen-
to, que fica acessível a todos”, 
completa.

lização para o Programa de 
Calçamento Comunitário e 
distribuição entre os bairros.   
Os principais pontos levados 
em consideração foram os 
trechos parcialmente calça-
dos, bairros e loteamentos 
mais antigos e ruas com 
maior circulação de veículos. 
“Essa é uma atitude corajosa, 
criativa e seriamente justa. 
Sabemos que nem todos que 
queriam foram contempla-
dos, mas tentamos distribuir 
ao máximo os locais escolhi-
dos”, afirma. 

O Município, através da 
Secretaria de Obras, Sanea-
mento e Trânsito, irá efetuar 
a base e preparação da can-
cha das ruas para receber a 
pavimentação, assim como 
a parte de saneamento, es-
goto e bocas de lobo, seguin-
do a mesma sistemática do 
programa de Pavimentação 
Comunitária. Desta forma, 
de acordo com o secretário 
da pasta, Gilson Becker, um 
maior número de ruas foi 
contemplado. “Se nós contra-
tássemos uma empresa para 
executar toda a obra, parte 
de saneamento e de base, 
duplicaria o valor gasto. Ao 
reduzir este custo em cerca 
de 50%, permite que a gente 
duplique a quantidade de 
ruas pavimentadas”, explica. 
Através de licitação, a empre-

sa vencedora vai executar o 
restante da pavimentação, 
incluindo desde areia aos 
bloquetes, meio-fio, além da 
mão de obra.

PAGAmEntO
Conforme o secretário de 

Planejamento e Finanças, 
Marcos Ivan dos Santos, os 
proprietários de terrenos nas 
quadras calçadas farão todo 
o pagamento ao Município, 
podendo parcelar o custo da 
obra em até 120 meses, com 
prestação mínima de R$ 50. 
“O financiamento tem prazo 

de até 96 meses, com carência 
de 24 meses e juros de até 12% 
ano”, diz. Para os moradores 
que realizarem o pagamento 
à vista, haverá desconto de 
10%. Já para aqueles que 
optarem pelo parcelamento 
em até 10 vezes, o desconto 
será de 5%. 

PRÓXimAs EtAPAs
O projeto está em fase de 

levantamento técnico para 
identificação dos proprietá-
rios e respectivas áreas para 
a contribuição de melhoria. 
Assim que esta etapa for 

finalizada, o Município abre 
licitação para a contratação 
do serviço, que deverá ser 
executado em pelo menos 
quatro frentes de trabalho. 
Em seguida, ocorre audiência 
pública com os moradores, 
por bairro ou grupo de bair-
ros. O último passo, antes do 
início da obra - que segundo   
previsão da prefeitura deve 
iniciar em novembro de 2019 
-, é o envio de projetos de 
lei, por rua, para aprovação 
do Legislativo, seguido da 
publicação do edital.


