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QUIOSQUE DA PRAÇA
 A Prefeitura de Vera Cruz tem pressa em publicar o 

edital de concessão do Quiosque da Praça. A previsão 
era para a última sexta-feira, mas foi adiada em função 
de ajustes necessários na legislação. Dois projetos fo-
ram encaminhados à Câmara de Vereadores - um de 
alteração de artigos, incluindo, entre outras coisas, a 
exigência de prestar informações turísticas -  e outro 
de isenção de aluguel para a concessionária que vai 
administrar o espaço.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Para agilizar a votação, a Câmara fez sessão ex-

traordinária na quarta-feira. Com a presença de sete 
vereadores, o projeto que altera artigos foi aprovado 
por unanimidade. Já a isenção de aluguel não foi a 
votação. Marcelo Carvalho pediu vista. Assim, a pre-
visão é que ele seja apreciado na próxima segunda e 
a publicação do edital, na terça-feira. Nos bastidores, 
a informação é de que a sessão extraordinária foi 
marcada justamente por imaginar que teria o pedido 
de vista. Sendo assim, a votação não será retardada.

SEM RODOVIÁRIA 
Sem muitas perspectivas para a nova adminis-

tração da Estação Rodoviária de Vera Cruz. O edital 
que dá detalhes da concessão está publicado e a 
abertura dos envelopes com as propostas será em 
9 de dezembro. É comum que empresas ou pessoas 
interessadas procurem entender o funcionamento 
antes de participarem de um grande processo como 
este. Em Vera Cruz, no entanto, ninguém procurou 
os antigos responsáveis pela concessão até agora.

SÓ VENDA DE PASSAGENS NÃO DÁ
Edmundo Albers esteve por três décadas à frente 

da rodoviária de Vera Cruz. Lembra que quando assu-
miu o desejo era tornar o espaço um centro comercial 
- e foi o que virou. A justificativa é que não há como 
se manter apenas com o percentual recebido com a 
venda de passagens. Em um momento que cada vez 
mais há circulação de carros, motos e a facilidade 
do transportes por aplicativo, as rodoviárias vão se 
extinguindo. Na Capital das Gincanas já é somente 
parada de ônibus há cinco anos. 

O POVO NÃO ESQUECE
Hora ou outra a pavimentação de Linha Henrique 

D´Ávila pipoca nas redes sociais. São incessantes co-
branças por uma resposta. Sai ou não sai? O prefeito 
Guido Hoff deve ir a Porto Alegre na próxima semana 
pressionar. A empresa que irá fazer a atualização do 
projeto - que entre outras coisas exige a recontagem 
das residências - já tem autorização para iniciar, mas 
ainda sem data. À coluna, o DAER disse que é somen-
te após aprovação desse projeto, feito pela Magna 
Engenharia, de Porto Alegre, que os recursos podem 
ser indicados para que a obra seja licitada. Há alguma 
previsão? Segundo o DAER, não.
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